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D-00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST 

Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  (SST) D.M. 00.00.00.-„ Wymagania ogólne „ odnosi się do wymagań wspólnych  dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących  wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania  SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zadaniem „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo”  

W zakres którego między innymi wchodzą: 

Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu.  

Niezbędne prace geodezyjne i powykonawcze 

Zakres objęty inwestycją   

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

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

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

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 1.4.3. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do 

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

1.4.3.1 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio 

oznakowana trasa wyznaczona na czas Robót po istniejących drogach publicznych. 

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem,  

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 

drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie; 

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego i/lub  Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 

i prób związanych z oceną  

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

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. 

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

1.4.13. 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. 

1.4.14. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.16.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

1.4.17.  Inżynier ( Inżynier kontraktu , Inżynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robót i administrowanie kontraktem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając wszystkie uwarunkowania przedstawione w 

Decyzjach wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Wykonawca Robót jest zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania Robót z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W przypadku konieczności przeniesienia znaków geodezyjnych Wykonawca wykona niezbędną dokumentację 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na Dokumentację Projektową, 

Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikającymi z n/w projektów w 

ilości egzemplarzy ustalonych przez Zamawiającego.  

Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczącymi sieci poligonizacji państwowej i 

osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą w skali 1:500 

uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie do 2 miesięcy od daty przekazania placu 

budowy dla Wykonawcy oraz powtórzenie aktualizacji tyle razy, ile będzie wymagał tego kontrakt. 

Porównanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualną mapą opracowaną przez Wykonawcę (sieci, sytuacyjno-wysokościowo itp.).  

Dokumentację z wywiadu branżowego dla wszystkich występujących sieci uzbrojenia terenu, 

Aktualizację i przedłużenie warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem 

wszelkich opracowań towarzyszących (projektów, pomiarów itp.), niezbędnych do powyższej aktualizacji. 

Dokumentację usunięcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniającymi do ich przebudowy, 

Projekty technologii i organizacji robót, 

Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, 

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych jeżeli będą wymagane, 

Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórką w celu jego odtworzenia. 

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jeżeli takie zostaną stwierdzone na etapie realizacji robót, 

Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach i złożenie do właściwego organu – jeżeli takie odpady będą wytwarzane, 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych 

Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentację i inwentaryzację własną. 

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Projekty zabezpieczenia skarp wykopów ; 

Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych; 

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementów betonowych; 

Projekt warsztatowy dla urządzeń i systemów odwodnieniowych; 

Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w 

strefie oddziaływania robót; 

Programy badań dla całego sprzętu i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc. 

Projekt przełożenia cieków na czas budowy i odwodnienia wykopów, 

Projekt technologiczny rozbiórki obiektów kolidujących w tym przepustów, mostów ich elementów, o ile takie wystąpią. 

Wykonanie zabezpieczeń opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., w tym decyzji środowiskowej   

Projekt obliczeń ścianek szczelnych jeżeli będzie wymagany, 

Projekt i wykonanie założenia osnowy podstawowej lub szczegółowej,  

Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegółowej.  

Harmonogram robót z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i uzyskanych podczas robót 

budowlanych przez wykonawcę robót. 

Projekt i odtworzenie drenaży i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawcę robót lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych. 

Wykonawca wykona szkice podłączeń drenaży odkrytych podczas robót i uzgodni z zarządcą lub właścicielem drenaży ich podłączen ie oraz uzyska protokół odbioru wraz 

z wykonaniem pomiarów geodezyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia kosztów związanych z demontażem uzbrojenia na czas robót i jego ponownym montażem po zakończeniu wykonywania prac. 

Jeżeli właściciel sieci zażąda opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontażu sieci na czas robót wykonawca jest zobowiązany do jej opracowania i uzgodnienia.    

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiający lub Projektant może polecić wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne w 

ilości do 10% wszystkich prac geodezyjnych objętych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiarów sporządzi odpowiednie szkice na podstawie, których 

będzie można rozwiązać wskazany problem. 

Uzyskanie zgód właścicieli działek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich użytkowanie na czas robót.  

Inne opracowania, które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia inwestycji. 

Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone w ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy 

winny być precyzyjne i szczegółowo uzasadnione. 

Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowiązek szczegółowego zapoznania się  z planem 

PZT oraz danymi w ośrodku geodezji Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego należy ująć w cenie ofertowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych w projektach 

budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają podane poniżej warunki: 

- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo 

budowlane, 

- zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Wszystkie połączenia warstw konstrukcyjnych i nasypów, należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem schodkowania na łączeniu 

warstw bitumicznych, podbudów i nasypów.  

W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową (pod względem mapy, przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji 

obiektów itp) a stanem faktycznym w terenie obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny identyfikować występujące różnice. 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących niezgodności i ich ewentualnych przyczyn.  

Powyższą dokumentację Wykonawca sporządzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieżności w dwóch egzemplarzach i przekaże po 

jednym egz. Projektantowi i Inżynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca załączy propozycję rozwiązań zamiennych uwzględniającą czynniki ekonomiczne oraz terminy 

określone w kontrakcie. Na żądanie Inżyniera  lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupełnień w zakresie m.in. brakujących pomiarów, inwentaryzacji itp. 

W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne 

pod względem jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inżynierem i Projektantem.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

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

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez  Inżyniera  tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia również Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Pod 

pojęciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), należy uwzględnić również przygotowanie pomieszczenia odpowiadającego przepisom BHP w celu 

możliwości dokonywania kontroli procesu budowlanego. 

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodzeń, bram i furtek w miejsce tych, 

które podlegają rozbiórce, przestawieniu lub regulacji. 

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i 

wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na własny koszt stanowiska zapewniające skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z 

terenu budowy na drogi publiczne. Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić koszty 

pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

użytkowaniem powyższego zaplecza i jest włączony w Cenę Kontraktową.. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów , zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i 

likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów 

istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą 

być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i ,właściwie dla określonych grup i rodzajów, składowane oraz unieszkodliwione. 

Wykonawca Robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 

prowadzić, tak aby: 

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użytkowania, 

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 

planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 

odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby ,składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w 

inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postępowanie z odpadami w 
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sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w 

miejscu ich powstawania. 

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub 

technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 

poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie 

odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 

zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie następujące warunki: 

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do 

odzysku. 

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 

urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy: 

- nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 

- pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem 

wymagań określonych w ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z 

łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą 

legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 

zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj.: 

- ogrodzenie Terenu Budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy 

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu 

- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym) 

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00÷6.00 

 Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie prowadzenia robót, nieprzeznaczone do wycinki, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwę gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z późniejszymi zmianami. Materiały odpadowe 

winny spełniać wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami). Materiały, które w sposób trwały 

są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i uzgodnienia z właścicielem, 

użytkownikiem oraz lokalnymi władzami samorządowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów małej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyży. 

Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela 

nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
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Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 

dokumentują.  Inżynier  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomiędzy Wykonawcą a Właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych.  Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym 

otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, Wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca 

potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 

będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować 

materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i  potwierdzony u Zarządcy drogi. W przypadku 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(„Informacji BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 

151 i uzgodni go z Inżynierem. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona 

naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

takimi naprawami. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Równice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY  

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny 

produkt do zastosowania w projekcie. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżyniera wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżyniera  do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 

pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na terenach będących w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nieposiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do 

wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy 

staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inżyniera.  Materiały z rozbiórek 

nadające się do powtórnego użycia są własnością Zamawiającego i należy odwieźć je w miejsce wskazane przez Inżyniera, o przydatności materiałów dla Zamawiającego 

zadecyduje Inspektor.  

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach 

kosztorysowych. 

Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce właściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku 

stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.4. 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

 Inżynier  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera  zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych   

miejscach. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem  lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera ; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera  , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera , w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 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 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera . 

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem zjazdów Wykonawca wytyczy krawędzie zjazdów w terenie, o czym niezwłoczne poinformuje Projektanta i 

Inżyniera. Wykonawca wytyczy w terenie krawędzie zjazdów sytuacyjnie i wysokościowo wraz ze stabilizacją palikami drewnianymi, gwoździami stalowymi itp. 

Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o długości nie mniejszej niż 1km (w przypadku inwestycji obejmujących mniejszy zakres Wykonawca wytyczy 

zjazdy na całym odcinku). Wytyczenia zjazdów należy dokonać przed rozpoczęciem innych robót tj. budowa chodników, uzbrojenia, przepusty, kształtowanie rowów itd. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okażę się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera 

Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych sprawdzi stałą organizację ruchu pod względem oznakowania pionowego i poziomego. Jeśli zajdzie taka potrzeba 

należy projekt organizacji zaktualizować, przedstawić do zaopiniowania Projektantowi, uzyskać wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. 

Wykonawca również po wybudowaniu drogi, a przed montażem barier drogowych i innych elementów zagospodarowania terenu sprawdzi trójkąty widoczności i wprowadzi 

zmiany do stałej organizacji ruchu jeżeli będą wymagane. 

Jeżeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu będzie trudna do zastosowania ze względu na warunki miejscowe to do wykonawcy robót należy jej 

aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robót na placu budowy aby nie powodować utrudnień i zakłóceń w ruchu publicznym. 

Dla obiektów inżynierskich objętych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robót ziemnych wątpliwości dotyczących stanu i rodzaju gruntu w 

podłożu do Wykonawcy należy wykonanie uszczegóławiającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inżynierem i Projektantem. 

Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Inżynierowi zaistniałych uzasadnionych wątpliwości dotyczących podłoża gruntowego wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem i 

w/w dokumentacją w terminie 7 dni od ich powzięcia. 

W przypadku, wystąpienia gruntów nienośnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem i Projektantem 

zobowiązany jest wykonać wymianę gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopów zgodnie z 

SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW. 

Przy budynkach zabrania się wykonywania prac sprzętem ciężkim, ponieważ mógłby on uszkodzić budynki. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

Inżyniera Kontraktu sprzęt, którego będzie używał do prac w pobliżu budynków, zwłaszcza zabytkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera  programu zapewnienia jakości (jeżeli zajdzie taka potrzeba), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST, harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa a także  poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi ; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Ponadto Inżynier może pobierać próbki i badać materiały niezalenie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji 

kosztorysu. 

Na zlecenie Inżyniera  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Badania kontrolne powinny być wykonane przez Wykonawcę, a badania sprawdzające w 10% przez 

Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań . 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynier projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i   producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

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

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżynier do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  księgi  obmiarów. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 

Inżyniera. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

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

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST 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 SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

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 będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.   

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi gwarancyjnemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera  Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.   
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób 

niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy potwierdzonym wpisem  

Inżyniera w dzienniku budowy i pismem potwierdzającym wysłanym do Zamawiającego podpisanym przez Inżyniera  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w dalszej części . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 

jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1 oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4. kopia rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią, 

5. dziennik budowy,  

6. księgi obmiarów 

7. opinia technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy  o wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych, 

8.  recepty i ustalenia technologiczne 

9. niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe 

10. protokoły badań i sprawdzeń, 

11. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  

12. protokół przekazania terenu, odbioru końcowego robót budowlanych , 

13. ostateczne rozliczenie zadania, 

14. gwarancja jakości, 

15 dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego,  

w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej  w  

formacie PDF. Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób aby każda branża była wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji 

odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.  

Ponadto Wykonawca przekażę geodezyjną dokumentację powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej i osnowy rea lizacyjnej sieci uzbrojenia 

terenu i wszystkich obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przekaże 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej 

mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (możliwej do odtworzenia w programach AUTO-

CAD, Microstation); 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. W cenie ofertowej należy ująć: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, 

koszty związane z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na głębokość niezbędną do 

przeprowadzenia w sposób bezpieczny robót budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystąpienia takiej konieczności koszt nadzoru archeologicznego 

oraz przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować między innymi: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

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

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt   wybudowania  objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

opłaty/dzierżawy terenu, 

przygotowanie terenu, 

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenaży, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia 

płynności ruchu 

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszty likwidacji tymczasowych objazdów, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umożliwiającego normalny ruch publiczny. 

uporządkowanie terenu. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny, 

oczyszczenie terenu, 

koszty demontażu, 

koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z 

wymaganymi standardami. 

Koszt aktualizacji stałej organizacji ruchu: 

a)   sprawdzenie organizacji pod względem oznakowania pionowego i poziomego, 

b)   aktualizacja stałej organizacji ruchu, 

c)   uzyskanie uzgodnień i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu. 

9.3. Nadzór przyrodniczy  

Koszty nadzoru przyrodniczego: 

Rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych, w poniżej 

wyszczególnionych Rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięć: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 168, poz. 

1765), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237, poz. 1419), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004 nr 229, poz. 2313), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. 

U. 2007 nr 179, poz. 1275), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające 

 Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2008 nr 198, poz. 1226). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty,  

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 77, poz. 510). 

 Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych. 

 Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku konieczności ich stosowania. 

 Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność na terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego. 

 Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 

 Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych. 

 Opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiającemu celem uzyskania zgody właściwego organu ochrony 

przyrody. 

 Nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z pasa drogowego realizowanych zadań. 

 Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak – ornitolog, botanik, leśnik, ichtiolog etc. 

 Przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych. 

Sprawozdanie miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu do dnia 7 – go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 Opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach prac budowlanych. Końcowe raporty przyrodnicze należy 

przekazać w terminie do 7 dni od zakończenia robót budowlanych. 

 Prowadzący nadzór przyrodniczy zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy, w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 dni w każdym tygodniu w 

całym okresie trwania prac budowlanych. 

 Bieżący nadzór oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w pobliżu remontowanych 

odcinków dróg oraz inne formy ochrony przyrody tam występujące. 

9.4. Prace konserwatorskie zgodnie z uzyskanymi decyzjami  

Dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy. 

Wykonanie robót konserwatorskich. 

9.5 Wykonanie, utrzymanie i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu. 

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchy wraz z uzyskaniem uzgodnień 
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Dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu 

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

Wykonanie kompletnego oznakowania poziomego i pionowego.  

9.4 Dodatkowe koszty 

Poniżej podano podstawowe dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w cenie Kontraktowej. 

1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym jeżeli takie wystąpią. 

2. Koszty odszkodowań za infrastrukturę i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego. 

3. Koszty wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń na etapie budowy (w tym również wynikłych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej). 

4. Koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami. 

5. Wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania i odbioru robót budowlanych przez Inspektora oraz organy administracji publicznej i rządowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ). 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z późniejszymi zmianami ) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 

 późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 

1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, 

poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 

170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 

 Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 

 Rozporządzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 

 Rozporządzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r z późniejszymi zmianami) 
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D-01.01.01. ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH  
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący  dokument przetargowy przy zleceniu i   realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych  SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót mających na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urządzeni a komunikacyjne  oraz 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktów wysokościowych  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.3. Szkic przebiegu granic 

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-

67/6744-09) i świadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z załączonym rysunkiem (zał. nr 1) nie rzadziej niż 100m. 

Warunki wykonania szkicu: 

Granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi.  

Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3  

Szkic powinien zawierać: 

nazwę województwa, gminy, obrębu 

w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi …. od km … do km ….” 

kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka 

szkic lokalizacji 

punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji 

miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego 

linie graniczne z miarami czołowymi 

grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 dnia 13 października 

1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

opis skrzyżowań i rzek 

szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego 

krawędzie jezdni 

oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni 

słupki hektometrowe z opisem 

przepusty 

początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 

ogrodzenia trwałe i chodniki 

świadki punktów referencyjnych 

pojedyncze drzewa 

kontury leśne 

słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od granicy pasa 

numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic 

Do szkicu należy dołączyć: 

wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

mapę ewidencyjną, 

wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 

odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji 

gruntów dotyczących sposobu użytkowania (użytek rolny lub leśny na drodze) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania terenu, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za zgodność ich z Dokumentacja Projektową. 

2. MATERIAŁY 

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

do utrwalenia punktów głównych  należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra  

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

Inne niezbędne elementy związane bezpośrednio z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 . 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 
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 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia ulic i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 . 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i 

pobierać materiały z PODGiK). 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera . Ukształtowanie terenu w 

takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 

Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiający 

lub Projektant może polecić wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne w ilości do 10% wszystkich prac geodezyjnych objętych 

kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiarów sporządzi odpowiednie szkice na podstawie, których będzie można rozwiązać wskazany problem. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  i punktów  wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe  i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi odcinka  drogowego , a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem placu  i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych.  Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu 

i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie trasy  

Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Długość trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 

rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy 

należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi placu  jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 

robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem powierzchni i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D.M.00.00.00 . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest ha (hektometr) odtworzonej powierzchni placów postojowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem powierzchni  w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie1 km  należy ująć między innymi: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup, dostarczenie materiałów,  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcyjnych, 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  i punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wykonanie dodatkowych pomiarów  na polecenie inżyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji) 
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 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

 odtworzenie lub przeniesienie punktów podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem 

uzgodnień i decyzji oraz przekazanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami dla właścicieli  nieruchomości pod ochronę. 

 odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic tj. 

 - Dokonanie stabilizacji trwałej punktów granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego. Stabilizacja słupkami betonowymi z napisem PAS DROGOWY. 

Stabilizacja na wszystkich punktach załamania a na odcinkach prostych max, co 100 metrów 

 - Przekazanie zastabilizowanych punktów granicznych w terenie, sporządzenie protokołu przekazania tych punktów oraz podpisanie protokołu przekazania 

tych punktów oraz podpisanie protokołu przez ZDW w Olsztynie. 

 - Sporządzenie zarysu pomiarowego na oś projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego w układzie wstęgowym, w nawiązaniu do kilometrażu drogi 

wyznaczonego w oparciu o pkt referencyjne wraz z wykazem współrzędnych. Archiwalny zarys należy przekazać na płycie CD w formacie DXF. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

(Rys.1)
Świadek punktu granicznego,

pomalowany na żółto z czarnym napisem,

 wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 prętami  10
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D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy 

realizacji zadania „„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zdjęcia humusu wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów w ramach robót przygotowawczych wraz z utylizacją. W 

kosztorysach i przedmiarach podano średnią grubość warstwy 30 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 . 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 . 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  należy stosować: 

- spycharki, 

- równiarki 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 

noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 . 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 

warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacją Projektową zdjęty humus należy odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera na hałdę  z 

późniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 .  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników.  Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 

wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubość 

zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 

Średnia grubość zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego  pod budowę trasy drogowej jest 

pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do 

czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Odrosty i zakrzewienia należy usunąć wraz z systemem korzeniowym oraz 

zutylizować Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna 

wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to 

zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin 

darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas 

składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera . 

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew,  krzewów i zagajników: 

Roboty związane z usunięciem podrostu i krzewów obejmują:  

 wyznaczenie obszarów objętych wycinką podrostu i krzewów 

 oznakowanie robót 

 przed wycięciem drzew Wykonawca powinien dokonać oceny, czy w obrębie drzewostanu oraz krzewów i podrostu do usunięcia nie powstały siedliska 

chronionych gatunków 

 w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 

 przeprowadzenie własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynności związanych z zapewn ieniem przetrwania tych 

gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony środowiska pozytywnych decyzji zezwalających na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków 

prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

 wycinka i karczowanie krzewów i podrostu wraz z odrostami,  

 usunięcie pozostałości po krzewach i podroście (karp),  

 usunięcie karp po wcześniej wyciętych krzewach i podroście wraz z zasypaniem dołów 

 wycinka i karczowanie krzewów,  

 wycinka i karczowanie podrostu 

 wywiezienie i wykarczowanie pni po ściętych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostów i karpin terenów po wyciętych lasach wraz z uprzątnięciem 

terenu  

 załadunek i odwiezienie dłużyc z usunięcia krzewów i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, rozładunek, przeniesienie i ułożenie 

w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu 

 utylizacja konarów i gałęzi z usunięcia krzewów i podrostu przez Wykonawcę robót,  

 utylizacja karpiny z usunięcia drzew i pozostałości po drzewach (karp), krzewów i zagajników przez Wykonawcę robót,  
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 Usunięcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem,  

 zakupu i transportu ziemi do zasypania dołów po karczowaniu zakrzewień i podrostu oraz usuwaniu karp, 

 zasypanie i zagęszczenie dołów po wykarczowanych krzewach, podroście i usuniętych karpinach  

 zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody 

 uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych podrostu i  krzewów do wycinki 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 nadzór przyrodniczy zgodnie z Decyzja środowiskową 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić i zagęścić gruntem przydatnym do budowy nasypów budowlanych według specyfikacji SST-

02.01.01S Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Dopuszcza się  zastosowanie gruntów z 

wykopu do wykonania zasypki po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Inżyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,00 pod koroną drogi, i nie mniej niż  0,97 na pozostałych terenach. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być 

uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. W 

miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z 

wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych lub występująca w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót 

budowlanych, która nie zostanie usunięta, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. W celu 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew występujących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, należy  

- prace ziemne w obrębie rzutu koron drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczyć deskami, a ewentualne obłamania gałęzi 

natychmiast przyciąć, miejsca uszkodzone zabezpieczyć środkami zapobiegającymi rozwoju patogenów 

- materiał ziemny składować poza obrębem rzutu koron i pni drzew 

- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót  w okresie jesieno-

zimowym owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niska temperaturą 

5.2. Usunięcie zakrzewień i podrostu 

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej 

korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 

odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić i zagęścić gruntem przydatnym do budowy nasypów budowlanych według specyfikacji SST-

02.03.01S. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 

wartości w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do przetransportowania dłużyc z usunięcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora. 

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.  

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta 

sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być przez Wykonawcę zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostałości po usunięciu 

roślinności są własnością Wykonawcy. Należy z nimi postępować zgodnie z Ustawą o odpadach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 . 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu zgodnie z Dokumentacją Projektową 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu             

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 . 

Odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu dokonuje Inżynier , po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe wykona  Wykonawca na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 . 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m2 wykonania robót należy ująć między innymi: 

 zdjęcie humusu  wraz z odwiezieniem na odkład na hałdę 

 wykonanie stopni lub rowków na skarpie nasypu 

 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

 wyznaczenie obszarów objętych wycinką  krzewów 

 oznakowanie robót 

 przeprowadzenie własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynności związanych z zapewnieniem przetrwania tych 

gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony środowiska pozytywnych decyzji zezwalających na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków 

prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

 ponowne zagospodarowanie humusu 

 utylizacja nadmiaru humusu 

 usunięcie drobnych zakrzaczeń i podrostów nie ujętych w podstawowych pozycjach przedmiarowych związanych z usunięciem krzewów i odrostów,  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

Nie występują. 
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D-01.02.04.  ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką lub przestawieniem elementów kolidujących z 

inwestycją  przy realizacji zadania: „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1,1,. 

1.3. Zakres robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką lub przestawieniem elementów kolidujących z inwestycją między 

innymi: 

 rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych, w tym przepustów; 

 rozbiórka elementów, żelbetowych, betonowych i konstrukcyjnych; 

 przestawienie lub rozbiórka innych elementów kolidujących z inwestycją 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  ST D.00.00.00  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 . 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy zastosować sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

ładowarki, sprzęt geodezyjny, betoniarki, szalunki systemowe i inne, samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne i drobny sprzęt. 

Drobne Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych  narzędzi pomocniczych  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Pozostałe materiały  uzyskane z rozbiórki  stanowią własność Wykonawcy  i jego obowiązkiem jest 

ich odwiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich  opłat z tym związanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy kolidujące z inwestycją itd., (przesadzić, ponownie odtworzyć) 

 przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych i przestawień 

 Roboty rozbiórkowe elementów kolidujących z inwestycją obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów kolidujących  z dokumentacją 

projektową i ewentualnie wskazanych przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które 

zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Uzyskany gruz , bezużyteczne elementy i materiały z rozbiórki  nadające się do 

wykorzystania należy wbudować jeśli jest to możliwe. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów kolidujących z inwestycją, znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 

nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D.02.03.01 Wykonanie nasypów. Przestawienie zgodnie z nową lokalizacją w technologii 

zgodnej ze stanem istniejącym lub równoważnym.  

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. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach  powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w  ST 

D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

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 robót związanych z rozbiórką elementów dróg są jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano 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 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m3 wykonania robót rozbiórkowych należy ująć między innymi: 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 

 rozebranie elementów kolidujących z inwestycją 

 usunięcie kolidujących kamieni, gruzu, umocnień i schodów,  

 zasypanie i zagęszczenie dołów po rozebranych elementach dróg i przepustów, 

 załadunek, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
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 wywóz nadmiaru urobku, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu; 

 inne prace towarzyszące 

 naprawa elementów nadających się do wykorzystania, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej wraz z uzyskaniem protokołu odbioru, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy 

1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania  

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW 
 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach rodzimych kategorii 

związanych z zadaniem „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych: 

wykonaniem wykopów w gruntach rodzimych z wywozem urobku, 

przebudowy niezinwentaryzowanych drenaży kolidujących z inwestycją. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia  

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7.  Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:                                         

gdzie: ds

d
sI






 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 , służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 , (Mg/m3). 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

           

10

60

d

d
U                                              

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z SST D - 02.03.01 

WYKONANIE  NASYPÓW. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne 

do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera . 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Grunty pochodzące z wykonywania poszerzeń 

mogą zawierać domieszki próchnicy, wówczas powinny być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono 

tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności.  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu ZA ZGODĄ INSPEKTORA. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

drobny sprzęt do wykonywania ręcznie wykopów, 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 

załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 



D-02.01.01. Wykonanie wykopów 

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 
23 
 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, 

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodetą zobowiązany jest 

do wykonania szczegółowych pomiarów terenu objętego robotami ziemnymi jednocześnie opracowując projekt, z którego będą wynikać ilości robót ziemnych. Pomiary 

mają być wykonane przez uprawnianego geodetę przed rozpoczęciem robót i zatwierdzone u Inżyniera  oraz porównane z mapą. W przypadku różnić pomiędzy mapą, a 

terenem należy je wskazać przed rozpoczęciem robót tak aby geodeta opracowujący mapę do celów projektowych mógł się ustosunkować i wyjaśnić różnice pomiarów. 

Pomiary również należy wykonać po robotach ziemnych, tak aby można było ocenić ilości robót ziemnych. Geodeta bierze pełną odpowiedzialność za błędy pomiarowe na 

podstawie, których wykonawca uzyskał zwiększenie zakresu robót. W ramach ceny Projektant lub Inżyniera może polecić wykonanie dodatkowych pomiarów. Również 

przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawcę robót gruntów z podziałem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do użycia w pas drogowy, wykonawca 

będzie posiłkował się geologiem na podstawie dodatkowych odwiertów, które zostaną wykonane w ramach ceny jednostkowej. 

Przy zbliżeniach do istniejących sieci wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robót 

ręcznie.  Roboty ziemne przy drenażach należy wykonywać ręcznie i z dużą ostrożnością tak aby nie przerwać istniejącego sytemu drenaży. 

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do rozpoznania lokalizacji zabytków. Wszystkie prace w obrębie zabytków powinny być prowadzone ze 

szczególną ostrożnością. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednią technologię zabezpieczenia zabytków. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż +10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, a krawędzie 

korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 

inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzch  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 

postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 

robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych. W przypadku braku możliwości odwodnienia liniowego należy zastosować mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igłofiltry itp., których koszty 

należy wliczyć w niniejszą jednostkę obmiarową. W oparciu o dokumentację geotechniczną nie należy wyceniać czasu prac pompy ponieważ poziom wód gruntowych w 

zależności od pory roku , miejsca wykonywania odwiertów, występującym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien założyć pracę pomp przy założeniu 

niekorzystnych warunków wodnych i terenowych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od 

wymiarów projektowanych o więcej niż +5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni 

należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 

określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

 Dodatkowo inżynier może polecić sprawdzenie nośności warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 

Minimalna wartość modułu zagęszczenia E2 na powierzchni robót ziemnych powinna wynosić min. 120 MPa. 

5.7. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 

metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać 

się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających  

z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.8. Umocnienie ścian wykopów. 

 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg, SST i zaleceń Inżyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczególności zabezpieczenie może 

polegać na: 

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

- stosowaniu ścianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji 
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 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

zapewnienie stateczności skarp, 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

6.3 Kontrola robót drenarskich 

a) zgodność robót z wydanymi warunkami 

b) zapewnienie odpływu wód na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

c) uzyskanie zagęszczeń określonych w SST D.02.03.01 

d) uzyskanie protokołu odbioru od Zarządcy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiarów w terenie. 

Jednostką obmiarową dla drenaży jest komplet – oznacza to wszystkie prace oraz materiały niezbędne do wykonania określonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z 

warunkami zarządcy lub specyfikacją techniczną. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m3 wykopu gruntu w stanie rodzimym należy ująć między innymi: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu 

 wytyczenie sieci istniejących w terenie i wyznaczenie strefy robót ręcznych 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie, wyładunek, 

rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odkładzie, 

 odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne  

 zabezpieczanie ścian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST 

 ewentualne wykonanie ścianek szczelnych jako umocnienia ścian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inną technologię nie zwiększająca ilości robót 

ziemnych dopuszcza się ich niewykonanie musi to wynikać z przyjętej technologii prac wykonawcy 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

 badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa 

 zagęszczenie powierzchni wykopu ,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wykonanie, utrzymanie i rozebranie dróg na terenie budowy i na zwałce  

 rekultywację terenu 

 przeprowadzenie pomiarów i badań 

 uzyskanie protokołu odbioru  

 inne niezbędne prace wymagane do prawidłowego wykonania wykopów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

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

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D-02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w gruntach  związanych z zadaniem 

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonania nasypów wraz z formowaniem i zagęszczaniem z przywiezieniem materiału z dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8.    Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.9.    Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.10.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą  

drogową. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

                                                                          

ds

d

sI



  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Grunty i materiały  dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S02205.  

Przewiduje się, że grunt do wykonywania nasypów pochodzić będzie z dokopu. 

Wskazane jest użycie do budowania nasypów gruntów o wskaźniku różnoziarnistości U>3,  

Górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,5 m i grunt na wymianę , należy budować z gruntów niewysadzinowych (np. pospółka) o wskaźniku różnoziarnistości U>5 i 

wodoprzepuszczalności k10>5,2 m/dobę. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedkłada do akceptacji Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu  

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony 

przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

  

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

grubość warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

grubość warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

Walce statyczne  gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * 
- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 

* 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 



D-02.03.01. Wykonanie nasypów 

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 
26 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 

Mg zrzucane z wysokości 

od 5 do 10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 uderzeń 

w punkt 
1,0 do 4,0 

3 do 6 uderzeń w 

punkt 
1,0 do 5,0 

3 do 6 uderzeń w 

punkt 
  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania  

i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  

i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie  nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w przedmiarze robót. 

5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od 

powierzchni terenu. Zgodnie z PN-S-02205 wartość wskaźników zagęszczenia podłoża pod nasyp należy dobrać w zależności od wysokości nasypu, rodzaju podłoża  

i kategorii ruchu. Dla niniejszego projektu wysokość nasypu wynosi max. 2,0m, rodzaj  podłoża określony jest w badaniach geotechnicznych, a kategoria ruchu to KR4 dla 

jezdni drogi wojewódzkiej, KR3 dla wlotów skrzyżowań dróg podporządkowanych i KR1 dla zjazdów. 

Decyzję o przyjętym na podstawie PN-S-02205 wskaźniku zagęszczenia podejmie Inżynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po 

wykonaniu wykopów i ocenie rodzaju i stanu podłoża. 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 

kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 

dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% +1%. Kiedy nasyp jest 

budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 

ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 

potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 nie mniejszym od 5,2 

m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację  

cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 

korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% +1% w 

kierunku zgodnym z  pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 

wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 

wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności 

itp., 

obliczeniach stateczności nasypu, 

obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 

uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w p. 5.2.3.1. 
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5.2.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie dreszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 

poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 

nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.23.1, poz. d). W okresie deszczowym nie 

należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 

i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu 

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.2.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.2.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać 

drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym 

sprzętem. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. 

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2. 

Oceny zagęszczenia należy dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg BN-77/8931-12 ,nie może być mniejszy niż: 

lokalizacja droga wojewódzka  /KR4/ Zjazdy 

/KR1 - KR3/ 

przepust 

górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 1,02 

niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót ziemnych 1,2 m 1,00 0,97 1,02 

warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,97 0,95 - 

W części zasypki inżynierskiej tj. do 0,60 m - - 0,98 

W bezpośredniej bliskości rury przepustu do 20 cm - - 0,95 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is  0,95. 

Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika 

odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wskaźnik odkształcenia Io dla żwirów, pospółek i piasków powinien wynosić: 

- 2,2 przy wymaganej wartości Is>1,00 

 

- 2,5 przy wymaganej wartości Is<1,00. 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 

300 mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg PN-S-02205. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 

Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym 

układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że 

wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 

5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 

zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w 

dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się 

potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
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5.4. Zasypka przepustu 

Grunt zasypki - mieszanka żwirowo-piaskowa spełniająca wymagania normy PN-S-02205 i PN-B-11112. Dla średnicy rury 1600 mm maksymalny wymiar ziaren wnosi 40 mm. 

Dopuszcza się większe frakcje w odległości powyżej 50 cm od  ścian  konstrukcji  rury,  jednak  wielkość  frakcji  nie  powinna  przekraczać  2/3 miąższości warstwy 

zagęszczanej. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem przepustu.  

Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm, a następnie zagęszczany. W strefach pachwinowych, ze względu na występowanie dużego 

parcia konstrukcji na grunt, należy układać zasypkę warstwami o maksymalnej grubości 20 cm. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była 

taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy 

należy upewnić się czy poprzednia została właściwie zagęszczona. Sprzęt ciężki taki jak walce wibracyjne może pracować w odległości ponad 1,0m od konstrukcji poruszając 

się zawsze równolegle do jej osi podłużnej. Każda warstwa powinna być zagęszczana.  

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-4481 powinien wynosić: 

- min. 0,95 w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji; zagęszczanie  należy  prowadzić  w sposób bardzo  ostrożny  -  zaleca  się  stosować  ubijaki  ręczne  lub  płyty  

wibracyjne, 

- min. 0,98 w pozostałym obszarze w części zasypki. 

Do zagęszczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosować należy ogólnie dostępny sprzęt do zagęszczania zwracając szczególną uwagę na dokładność 

wykonania prac. Sprzęt ciężki taki jak walce wibracyjne może pracować odległości ponad 1,0 m od konstrukcji, poruszając się zawsze równolegle do osi podłużnej. W 

przypadku wystąpienia problemów z zagęszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczoną dostępność, stosować można wpłukiwanie zasypki, co 

pozwala na osiągnięcie lepszych wskaźników zagęszczenia oraz na właściwe wypełnienie obszaru. Z uwagi na niebezpieczeństwo wymywania drobnych cząstek, które może 

doprowadzić do rozmycia gruntu, wpłukiwanie zasypki powinno być prowadzone przy niezbyt wysokim ciśnieniu i pod pełną kontrolą. Nie dopuszcza się pryzmowania 

kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości konstrukcji oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję. Powierzchnia zasypki obejmuje 

strefę o szerokości fundamentu z uwzględnieniem skosu 1:1,5 fundamentu kruszywowego. 

W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje możliwość zastosowania geowłóknin, których zadaniem jest głównie  podniesienie nośności tak 

wykonanej konstrukcji. Należy przy tym stosować się zaleceń zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobów podanych przez ich producentów. Do decyzji na budowie 

przez kierownika budowy w ustaleniu z inspektorem nadzoru. 

Warstwę przykrywającą (0,3 m do 1,0 m nad wierzchołek rury) należy zagęszczać za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,60 

kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN). Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania gruntu wolno stosować 

dopiero po uzyskaniu wysokość naziomu nad rurą 1,00 m. 

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zagęszczania gruntu na końcach konstrukcji ściętych zgodnie z pochyleniem skarp  oraz, gdy dodatkowo konstrukcja 

położona jest w skosie do drogi i jej końce ścięte są równolegle do osi drogi. Dotyczy to przede wszystkim konstrukcji o przekroju kołowym o rozpiętości ponad 2,0 m i innych 

konstrukcji i rozpiętości ponad 3,0 m. Końce tak zaprojektowanej konstrukcji pracują jak wspornikowe ściany oporowe i istnieje niebezpieczeństwo, że nie przeniosą one parcia 

gruntu wywołanego pracą ciężkiego sprzętu zagęszczającego grunt. W związku z tym na końcach konstrukcji z tworzywa kompozytowego, należy stosować lekki sprzęt 

zagęszczający oraz dopuszcza się obniżenie wskaźnika zagęszczenia gruntu do ok. 0,95 wg standardowej próby Proctora. 

 Obciążenia od ruchu technologicznego na budowie mogą przekraczać projektowane obciążenia eksploatacyjne. W sytuacji, kiedy tych obciążeń nie można 

wyeliminować, należy sprawdzić stan obciążeń montażowych. W przypadku konieczności udostępnienia ruchu technologicznego nad konstrukcją podatną, należy zachować 

odpowiedni naziom (min. 0,3 m dla konstrukcji do 3,0 m rozpiętości). W przypadku, gdy ruch technologiczny daje obciążenia przekraczające obciążenia projektowe, zaleca się 

zastosowanie naziomu technologicznego o wysokości min. 1,0 m. Alternatywnym rozwiązaniem jest ułożenie tymczasowej drogi z płyt. Ostateczną decyzję podejmuje 

Inspektor Nadzoru. W trakcie robót ziemnych nie dopuszcza się zatrzymania urządzeń technologicznych i ciężkich pojazdów nad obiektem. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ruch technologiczny w obrębie końców konstrukcji. Koszt wykonania dróg dojazdowych i objazdowych należy ująć w cenie kontraktu. Ich konieczność będzie wynikała z 

technologii robót. 

5.5. Fundament pod przepust 

Materiał fundamentu kruszywowego, tj. mieszanka żwirowo-piaskowa, powinien spełniać wymagania norm z serii PN-B-11110, PN-B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113 oraz 

PN-B-11114. Dla średnicy rury 1600 mm maksymalny wymiar ziaren kruszywa wynosi 40mm. Grubość fundamentu kruszywowego wynosi 30 cm, a wskaźnik zagęszczenia 

min. 1,0 wg standardowej próby Proctora. Kruszywo znajdujące się bezpośrednio przy konstrukcji nie powinno zawierać ziaren większych niż 40mm. Szerokość fundamentu 

obejmuje strefę szerokości rury z uwzględnieniem skosu zasypki przy założeniu 1:1,5. 

Poniżej fundamentu kruszywowego wykonać warstwę o grubości 30 cm z materacy, z geotkaniną wypełnioną gruntem sypkim o uziarnieniu 4-31,5mm i zagęszczeniu min. 1,0 

wg standardowej próby Proctora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 

projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

badania zagęszczenia nasypu, 

pomiary kształtu nasypu. 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus 

ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

skład granulometryczny, wg PN-B-04481 , 

zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 

wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 , 

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481  

granicę płynności, wg PN-B-04481 , 

kapilarność bierną, wg PN-B-04493 , 

wskaźnik piaskowy, wg PN-S-02205 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
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prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

odwodnienia każdej warstwy, 

grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  

przestrzegania ograniczeń określonych dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 

odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.2.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy . 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego  i wtórnego modułu odkształcenia. 

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 

podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.5. Kontrola zagęszczenia gruntu zasypki 

 Zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) każdej warstwy gruntu oraz sprawdzająco metodą Proctora 

np. co 3 warstwę lub według decyzji Inspektora Nadzoru. Miejsca badań oraz otwory, z których pobierane są próbki gruntu do kontroli powinny być umiejscowione w połowie 

długości konstrukcji, w odległości 0,1 m i 1,0 m os jej ścianki, a z każdego otworu należy pobrać po 2 próbki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów i zasypki obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 pozyskanie kruszywa z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

 wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp, 

 zagęszczenie kruszywa, 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

 odwodnienie terenu robót -  powierzchniowe lub mechaniczne 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

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

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 5. PN-S-02205 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D-03.01.01. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ   
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:  

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący  dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

ułożenie przepustu stalowego łukowo-kołowego o wymiarach 2,75x1,92 m pod koroną drogi  

wykonaniem tymczasowego przepustu w celu przełożenia wód płynących podczas robót – jeżeli będzie taka potrzeba 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, łączonych ze sobą za pomocą 

śrub, wokół którego znajduje się odpowiednio zagęszczony grunt zasypki. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.3.  Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkości, które po wniknięciu w głąb betonu i spolimeryzowaniu wpływają korzystnie na jego cechy 

fizyczne i chemiczne, wyróżnia się tu: 

hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekłe, penetrujące beton, tworzące powłoki na ściankach porów, 

impregnaty wypełniające pory - wyroby ciekłe penetrujące pory w betonie, tworzące materiał stały. 

elastyczne powłoki wodoszczelne 

1.4.4 Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi 

1.4.5. Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku 

wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z blachy falistej są: 

arkusze blachy falistej lub rury, 

elementy stalowe do łączenia arkuszy blachy falistej, półek dla zwierząt jak śruby, nakrętki, podkładki, 

elementy stalowe do wykonania półek dla zwierząt, 

materiały izolacyjne do ew. wykonywania izolacji powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przepustu, 

materiały kamienne, betonowe, kruszywo, umocnienia skarp i rowów poza przepustem zgodnie z SST  

grunt do zasypki przepustu zgodnie z SST D-02.03.01, 

inne materiały, np. darnina, trawa, humus zgodnie z SST D-06.01.01. 

beton klasy C25/30 do wykonania fundamentów pod wlotem i wylotem 

ścianka szczelna, igłofiltry 

Geowłokniny polipropylenowa –geowłóknina igłowana o wytrzymałości minimum 10 kN/m, masa powierzchniowa minimum 100 g/m2 

Folia HDPE – należy stosować folię o grubość minimum 1,0 mm, odporna na działanie czynników środowiskowych 

 Wymagania dla materiałów do budowy konstrukcji przepustu (arkusze blachy falistej, śruby, nakrętki, podkładki itp.) powinny być określone w dokumentacji 

projektowej, SST lub wymaganiach producenta dających gwarancje trwałości obiektu budowlanego minimum  

40 lat  klasy obciążenia A i pod względem jakości.  

 Materiały do budowy konstrukcji przepustu oraz związane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych materiałów, muszą posiadać dokument dopuszczający do 

stosowania, wydany przez upoważnioną jednostkę (aprobatę techniczną). 

 

Wykres 1. Uziarnienie materiału do wykonania stabilizacji mechanicznej 

 
Uwaga: 

Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za dobór system przepustów odpowiedniego dla obciążenia poszczególnych przepustów oraz warunków hydrologicznych i 

geologicznych panujących w miejscu ich lokalizacji. 

2.3. Arkusze blachy falistej 

Gatunek stali, z którego są wykonywane arkusze blachy jest określony przez producenta i powinien być dostosowany do średnicy przepustu i jego obciążenia. Blacha w czasie 

produkcji musi być zabezpieczona przed korozją przez galwanizację, ocynkowanie ogniowe lub metalizację cynkiem. Sposób zabezp ieczenia antykorozyjnego blach ustala 

producent, jednak minimalna warstwa ochronna cynku  wykonywana zanurzeniowo powinna mieć grubość minimum 42 m , natomiast powłoka z tworzywa sztucznego 

modyfikowana polimerami – trechcoating gr. 250 m. 
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Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi być zgodny z dokumentacją projektową dopuszcza się inny rodzaj jednak spełniający wszystkie kryteria określone w 

dokumentacji projektowej, SST oraz norm. Blacha falista musi posiadać dokument dopuszczający blachę do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2. 

Arkusze blach falistych można składować w stosach, każdy typ i profil sfalowania osobno, co ułatwia jednakowa krzywizna arkuszy. Przemieszczać arkusze należy ostrożnie, 

aby nie uszkodzić fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

2.4. Elementy stalowe do półek dla płazów i łączenia arkuszy blachy falistej 

 Rodzaje elementów do łączenia półek dla płazów i arkuszy blachy falistej powinny być określone w instrukcji montażu producenta przepustów lub  aprobacie 

technicznej. Rodzaje elementów do półek dla płazów i łączenia powinny być dobrane w  zależności od średnicy przepustu, grubości łączonych blach, typu sfalowania blachy 

na długości łączonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczających ustaleń w zakresie elementów do łączenia można stosować je zgodnie z poniższymi wskazaniami: 

śruby klasy 8.8 lub 10.9 wg PN-M-82054-03 

nakrętki klasy 8 lub 10  wg PN-M-82054-09 

podkładki wg PN-M-82006 

 Wszystkie elementy stalowe do półek dla płazów oraz łączenia arkuszy blachy falistej powinny być zabezpieczone przed korozją w sposób określony w katalogu 

fabrycznym producenta przepustów lub w aprobacie technicznej, jednak nie gorszy niż przepust. 

 Elementy stalowe półek i do łączenia arkuszy blachy falistej powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem, jednak nie gorszych niż przepust. 

W projekcie przedstawiono podstawową lokalizację półek. Szczegółowe parametry montażu półek , łączników powinny być określone przez producenta przepustu i powinny 

stanowić komplet , tak aby gwarancja producenta na wyrób i wszystkie parametry określone w SST i dokumentacji projektowej były spełnione.  

 2.5. Materiały izolacyjne do przepustu 

 Do robót izolacyjnych przepustów z blachy falistej należy stosować materiały wskazane przez producenta jeżeli nie będą określone to: 

emulsję kationową wg BN-68/6753-04 lub wg aprobaty technicznej wdanej przez upoważnioną jednostkę, 

lepik asfaltowy na zimno wg PN-B_24620 

lepik asfaltowy na gorąco wg PN-C-96177 

inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną za zgodą inżyniera 

2.6. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.7. Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] . Należy stosować beton o klasie  C25/30. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim 

klasy co najmniej „32,5” i powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [11]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21]. 

 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [14]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [12]. 

2.8 Woda 

Woda stosowana do betonów musi spełniać wymagania podane w normie PN-88/B-32250 

Woda z wodociągu nie wymaga badań. 

2.9 Drewno na deskowanie 

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-950 17. 

2.10. Materiały do  umocnień skarp oraz wlotu i wylotu rowów poza przepustem 

 Materiały do wykonania umocnienia skarp i rowów itp. powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz SST D-06.01.01 i SST D-06.01.01a 

2.11. Kruszywo  

Materiały do wykonania fundamentu powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz SST D-04.04.02 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki do wykonywania wykopów, 

 żurawi samochodowych, 

 sprzętu do montażu przepustów z blach falistych, w zależności od wielkości otworu między innymi: klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, zawiesia parciane, 

ramy z krążkami linowymi, wyciągarki wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przenośne, rusztowania na samochodach 

 sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręczne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy 

walców, 

 sprzęt do transportu blach. 

Sprzęt do przełożenia wód płynących 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu tymczasowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu w zależności od rodzaju i wielkości 

przepustu: koparki do wykonywania wykopów. żurawia samochodowego wyposażonego w zawiesie z belką trawersową, sprzętu do wykonywania przecisków, samochód do 

transportu rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania przepustu tymczasowego. 

Sprzęt do wykonania fundamentu 

 betoniarki, 

 samochody do przewożenia betonu 

 pompa do betonu 

 wibratory do zagęszczenia betonu 

 drobny sprzęt do skręcenia szalunku 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport blach falistych, półek dla płazów i elementów łączących. 

 Arkusze blach falistych można pogrupować w zależności od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i układać jeden na drugim. 

 Transport półek dla płazów i blach falistych oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak aby nie uszkodzić fabrycznej powłoki ochronnej 

blach. Nie wolno uderzać blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. 
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Śruby, nakrętki, podkładki należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.  

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczane przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

4.3. Transport innych materiałów 

 Transport materiałów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania, składników betonu, itp. powinien odpowiadać wymaganiom SST D-00.00.00 , SST D- 

02.03.01,SST D-06.01.01a, Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia tego typu wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres robót 

 Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze, transport przepustu, przygotowanie podłoża pod 

przepust, montaż przepustu i jego elementów zgodnie z projektem montażu, izolację przepustu, przełożenie cieku na czas robót średnica przepustu tymczasowego 

dostosowana do ilości wód płynących (minimalna średnica 40cm). 

 Przepusty układa się na odpowiednio wyprofilowanym podłożu gruntowym na fundamencie wykonanym zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 Zasypka wokół przepustu podlega ściśle określonemu sposobowi wykonania w celu zachowania kształtu przepustu zgodnie z wymaganiami producenta i/lub 

zapisami SST. D-02.03.01 pkt.5.4 

 Dopuszczalna grubość zasypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustów w zależności od kształtu i wymiarów przekroju poprzecznego i 

grubości blachy przepustu, w niniejszym przypadku jest ona zmienna. Minimalny naziom nad przepustem bezwzględnie musi wynosić 60 cm. 

 Wlot i wylot przepustu na skarpę ma być wykonany zgodnie z SST. D-06.01.01 oraz D-06.01.01a  

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu i prac towarzyszących obejmują czynności przewidziane w dokumentacji projektowej w tym m.in.: 

odwodnienie terenu budowy (w przypadku braku możliwości odwodnienia liniowego należy zastosować mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igłofiltry itp., 

których koszty należy wliczyć w niniejszą jednostkę obmiarową z ewentualnym przełożeniem koryta cieku oraz wykonaniem tymczasowego przepustu do czasu wybudowania 

nowego przepustu, 

regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z projektem, 

inne regulacje cieku na odcinku posadowienia przepustu, 

wykonanie szalunku do fundamentu 

5.4. Wykop pod przepust i fundament 

 Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205 [19] oraz D-02.01.01 Wykonanie wykopów. 

 Metoda wykonania robót powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 

sprzętu. Z uwagi na warunki terenowe i środowiskowe przyjęto, iż roboty ziemne dla przepustów są wykonywane w ściankach szczelnych (umocnienie wykopu). Jednak jeżeli 

warunki miejscowe na to pozwolą wykonawca za zgoda Inżyniera Kontraktu może odstąpić od ich zastosowania stosując inną bezpieczną metodę wzmocnienia ścian wykopu 

w ramach ceny za wykonanie przepustu, bez zwiększenia zakresu robót i narażania Inwestora na dodatkowe koszty. 

 Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie. W szerokości dna należy uwzględnić przestrzeń o szerokości minimalnej  0,80 m na 

pracę ludzi i ew. zabezpieczenie ściany wykopu. 

 Zabezpieczenie ścian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie ścian, wzgl. wykonanie ścianek szczelnych, powinno 

odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów 

  

5.5. Podłoże pod przepust 

Badania geotechniczne wykonane na zlecenie biura projektów są zgodne z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i ich głębokość jest większa niż zaleca 

opracowanie GDDKiA.  Zagęszczenie podłoża  powinny być zgodne z SST D-02.01.01, a nasypu powinny być zgodne z SST D-02.03.01 oraz dokumentacją projektową.   

 Powierzchnia podłoża lub podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu przepustu. 

5.6. Fundament pod przepust 

Fundament pod przepust należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i SST D-02.03.01 pkt  5.5  

5.7. Roboty betonowe 

 Elementy betonowe wykonać zgodnie z SST D-06.01.01a oraz zapisami niniejszej dokumentacji 

5.8. Stabilizacja cementem  

 Stabilizacje cementem wykonać zgodnie z SST D-04.05.01 

5.9. Montaż przepustu z blach falistych oraz półek dla płazów 

 Montaż przepustu i półek dla płazów może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. 

 Montaż przepustu  musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów. 

5.10. Izolacja przepustów 

 Izolację przepustu należy wykonać materiałem izolacyjnym, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.5 na: 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej przepustu, od strony stykającej się z gruntem, w celu zwiększenia trwałości przepustu, 

 Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany przepustu lub uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 

Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub ułożeniem warstwy ochronnej, powinna być chroniona 

od uszkodzeń mechanicznych. 

5.11. Zasypka przepustu 

 Zasypkę przepustu wykonać zgodnie z SST D-02.03.01 wykonanie nasypów. 

5.12. Ścianki czołowe i umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu 

  Umocnienie skarpy kostką kamienną - wykonać podbudowę zgodną z dokumentacją projektową oraz obrukować skarpę kostką kamienną, wg SST D-06.01.01a 

„Umocnienie skarp, rowów i ścieków” i dokumentacją projektową.  

5.13. Wykonanie deskowań dla fundamentu 

Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania należy korzystać z PN-B-06251. 

Do tego celu stosować drewno o klasie nie niższej od K33 pozbawionego wad w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 25 mm (3/4"), łączone  równolegle na wpust lub 

pióro z uszczelnieniem (np. za pomocą taśmy metalowej).  

Szczególną uwagę należy zwrócić na styki narożne sposobu deskowania ze ścianą, stosując listwy fazujące przekrój elementu betonowego. 

5.14. Wybrukowanie  

Wykonanie umocnienia kostką kamienną na podbudowie zgodnie z SST D-06.01.01a 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji: 
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aprobatę techniczną (lub dokument równoważny) na blachy faliste przepustów, śruby, nakrętki, podkładki itp., wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

zaświadczenie o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy PN i BN,  

wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

 Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w punktach 5.3 i 5.4. 

6.3.2. Kontrola wykonania podłoża pod przepust 

 W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 

 zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

 prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 

 grubość warstwy fundamentu i jej wymiary w planie, 

 grubość stabilizacji cementem i wymiary w planie,  

 zagęszczenie zasypki 

 zagęszczenie nasypu budowlanego nad przepustem 

6.3.3. Kontrola montażu przepustu z blach falistych i półek dla płazów 

 Kontrola wykonania montażu przepustu z blach falistych i półek dla płazów powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej przez producenta 

oraz zgodna ze schematem montażu opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie 

dopuszczającym do stosowania materiał na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) przepustu może prowadzić wyłącznie osoba 

prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie. 

 Kontrola montażu przepustu i półek dla zwierząt powinna uwzględniać sprawdzenie: 

 prawidłowości wstępnego montażu blach i półek, 

 sposobu umieszczania śrub łączących blachy i półki, 

 prawidłowości ew. wykonania rusztowań do montażu przepustu i półek, 

 poprawności ew. wykonania bloków dociążających i połączenia ich z przepustem, 

 prawidłowości posadowienia przepustu na podłożu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca montażu znajdującego się poza miejscem 

ostatecznej lokalizacji przepustu. 

6.3.5. Kontrola robót izolacyjnych i impregnacyjnych 

 Izolację powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przepustu należy sprawdzić przez oględziny i badania, zgodnie z wymaganiami punktu 5.9 i 5.14, w zakresie: 

jednolitości i ciągłości powłoki na powierzchni przepustu, 

liczby położonych warstw izolacji, 

grubości powłoki izolacyjnej, 

prawidłowości pokrycia izolacją powierzchni przepustu,  półek  i fundamentu 

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu 

 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej przez producenta  

 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 

dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację dolnych naroży przepustu, 

prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepustu, ze zwróceniem uwagi na n ieuszkadzanie konstrukcji przepustu i 

jego powłoki ochronnej, 

właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 

powierzchni wykonywanej zasypki, 

nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

podczas osiadania nasypu w okresie gwarancji trzeba przepust bieżąco sprawdzać na wystąpienie pustek. Jeżeli takie pustki wystąpią , należy je usunąć poprzez wdmuchanie 

piasku lub drobnego żwiru. 

W trakcie zagęszczania zasypki prowadzić należy pomiary wielkości deformacji pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzenie tych wielkości każdorazowo po ułożeniu i 

zagęszczeniu każdej warstwy zasypki (szczególnie w przypadku konstrukcji o dużej rozpiętości). Dopuszcza się rzadszy pomiar, jednak ich liczba nie powinna być mniejsza 

niż 3. Pierwszy pomiar musi być dokonany w momencie, gdy zasypka osiągnie poziom linii maksymalnej rozpiętości (światła poziomego), drugi bezpośrednio po przykryciu 

konstrukcji zasypką, a trzeci po wykonaniu całości naziomu. Liczbę pomiarów należy uzgodnić z Inżynierem, a wszystkie wyniki powinny znaleźć się w protokołach z 

pomiarów. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać 2% rozpiętości konstrukcji. Przekroczenie tej wartości wymaga konsultacji z Inżynierem i Projektantem. 

6.3.7.  Kontrola  wykonania  umocnienia  skarpy  i  rowów  wlotu  i wylotu przepustu. 

 W czasie wykonywania umocnienia skarp przepustu należy przeprowadzić następujące kontrole, oględziny zewnętrzne zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie 

konstrukcji kostki kamiennej, ścisłości ułożenia kostki, wypełnienie spoin. 

 6.3.8. Kontrola deskowania  

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 

- klasa drewna i jego wady, 

- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz 

porównanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

a) rozstaw żeber:   0,5 % lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o  0,1 %,.  

c) różnice w grubości desek :  0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o :  0,2 % lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) miejscowe wyburzenie powierzchni o:   0,2 cm na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

- 0,2 % wysokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 

+0,5 % wysokości lecz nie więcej niż +2 cm, 

-0,2 % grubości (szerokości) lecz nie więcej niż -0,2 cm, 

+0,5 % grubości (szerokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm. 

6.3.9. Kontrola robót betonowych  

Sprawdzeniu podlegają: 

- wymiary i lokalizacja fundamentu 
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- klasa betonu  

- poziom górnej krawędzi i powierzchni fundamentu 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową są jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 

wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonany wykop, 

 wykonane podłoże pod przepust, 

 wykonane fundamenty, 

 przepust na podsypce, 

 wykonana izolacja przepustu i fundamentu, 

 zasypka przepustu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m kompletnego przepustu należy ująć między innymi:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, 

 zabicie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem projektu obliczeń dla robót związanych z wykonaniem przepustu, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża pod przepust, 

 montaż przepustu z blach falistych i elementów przepustu z ewentualnym przeniesieniem go jeśli montaż był wykonywany poza miejscem ostatecznej lokalizacji 

przepustu z ew. wykonaniem i zamontowaniem bloków odciążających przepustu 

 izolację powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej przepustu, 

 wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa, 

 wykonanie stabilizacji cementem,  

 zakup, dostarczenie i ułożenie geotkaniny separacyjnej 

 spełnienie uwag ogólnych oraz szczegółowych zapisów zawartych w projekcie budowy przepustu 

 zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 

 zabezpieczenie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 

 wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą a konstrukcją istniejącego przepustu półciekłą lub ciekłą mieszanką betonową C8/10 

 wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą a konstrukcją istniejącego przepustu suchą mieszanką betonową C8/10 

 zabezpieczenie wlotu i wylotu rowu poza przepustem, 

 uporządkowanie terenu, 

 wykonanie zasypki inżynierskiej,  

 wykonanie szalunku, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 spełnienie uwag ogólnych oraz szczegółowych zapisów zawartych w projekcie budowy przepustu 

 spełnienie wszystkich zapisów opisanych w niniejszej SST, specyfikacji powiązanych niezbędnych do realizacji zamówienia 

 spełnienie szczegółowych zapisów zawartych w projekcie budowy przepustu oraz zapisów w uwagach ogólnych 

 odwodnienie wykopu 

 ułożenie izolacji 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

 koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót 

 inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przepustu 

Cena wykonania tymczasowego przepustu obejmuje między innymi: 

 oznakowanie robót 

 prace pomiarowe i przygotowawcze 

 wykonane tymczasowego przepustu 

 wykonanie ewentualnego przełożenia cieku 

 ewentualne przełożenie i umocnienie rowów 

 zabezpieczenie  wykonanych robót 

 utrzymanie wymaganego przepływu wód 

 rozbiórka, załadunek i odwiezienie tymczasowego przepustu 

 uprzątnięcie terenu 

 spełnienie wszystkich zapisów opisanych w niniejszej SST oraz specyfikacji powiązanych 

 inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania tymczasowego przepustu 

UWAGA: Powyższe koszty należy ująć w cenie SST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
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montażu   i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.  Nr  71  póz,  838 z późniejszymi zmianami). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz.U. nr 120 póz. 1126) 

5.  Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 

Dz.U. z 2003r. Nr 169, póz. 1650) 

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 póz. 

401) 

7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

8.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000r.  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 

z 2000r. nr 26 t póz.313) 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

" budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, póz. 679 i z 2002r. Nr 8 póz. 71, Nr 25 póz. 256) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  

znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 

1998r. Nr 113, póz. 728) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych  zasad  sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, póz. 673) 

12. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  

po  raz  pierwszy, mogących   stwarzać  zagrożenie   albo  służących   ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem,  oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, póz. 

53) 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 póz.1086 z późniejszymi zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-karto graficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 póz. 133) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 póz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie   i  ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 

19. Instrukcja techniczna G-l. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 

20. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 

21. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 

10.1. Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy i stanowią integralną 

część i należy je zawartością poniżej przytoczonych Polskich Norm: 

1.   PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

2.   BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka 

3.   PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. 

4.   PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5.   PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 

6.   PN-EN 12371 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

7.   PN-EN 13501-1 :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

8.   PN-EN 1926 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

9.   PN-EN 14157 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

10.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

11.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

12.  PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

13. PN-EN ISO/IEC 17050         Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
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D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem skarp, rowów i ścieków w ramach 
zadania „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 
1.2.  Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą umocnienia skarp i rowów obejmują humusowanie skarp warstwą grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą. Dodatkowo w zakresie 

robót przyjmuje się wykonanie ścieku skarpowego wg KPED 1.24.  

Lokalizację poszczególnych umocnień należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia się. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały do wykonania umocnień 

Materiałami do wykonania umocnienia skarp i rowów według zasad n/n SST są następujące materiały, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru: 

2.2.1. Humus 

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych.  

Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. 

Do humusowania skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną w pryzmach zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru. 

2.2.2. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, 

mające gęste i drobne korzonki. 

Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru: 

-        równiarki przeznaczone do wyrównywania skarp, 

ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne lub płyty ubijające do zagęszczania,  

Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport materiałów do wykonania umocnienia skarp, rowów i ścieków 

4.2.1. Transport humusu 

Transport humusu może być wykonywany dowolnymi środkami transportu. 

4.2.2. Transport nasion traw 

Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz obniżeniem ich wartości siewnej. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane 

umocnienie skarp, rowów i ścieków. 

5.2.  Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01. 

Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z Dokumentacją Projektową powinna wynosić 10 cm.  

Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się w powierzchni skarpy naciąć niewielkie rowki poziomo lub pod kątem 30o÷45o w odstępach co 

0,5÷1,0 m i głębokości 15÷20 cm. 

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3.  Obsianie trawą 

Obsianie trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane 

po zasiewanej powierzchni w ilości  około 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.  

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki by zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane 

powierzchnie. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola przed rozpoczęciem robót 

Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowów Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 

6.3.  Kontrola jakości wykonania umocnienia 

W trakcie wykonywania robót i odbioru należy zbadać: 

jakość humusowania i obsiania trawą, 

6.3.1.  Badanie jakości humusowania i obsiania trawą 

Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:  

-      oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
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-      rozścielenia humusu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

-      zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami, 

-      gęstości zasiewu nasion. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 

-      dla grubości humusu -  2 cm, 

dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 -  0,5 kg. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.    Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i obsianie,  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.     Sposób odbioru robót 

Odbiór umocnienia skarp, rowów i ścieków obejmuje: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)    odbiór ostateczny, 

c)    odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i ścieku przez humusowanie i obsianie lub płytami ażurowymi należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót należy ująć między innymi: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę, 

 zakupi i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie humusowania z obsianiem, 

 wykonanie ścieku skarpowego wg KPED 1.24 

 uporządkowanie terenu,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 

 wydłużenie i obróbka końców drenaży w projektowanym umocnieniu 

 inne prace niezbędne do wykonania umocnienia powierzchniowego skarp, rowów i ściekow 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym. 

2. PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 

3. PN-EN 14157 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. 

4. PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

7. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

8. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. Grudzień 2001 

13. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

14. PN-EN 3043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 10. 2.      Inne dokumenty 

12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa 
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D-06.01.01a UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZY PRZEPUSTACH 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: „„Przebudowa przepustu w 

km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo”” 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi 

sposobami: 

umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polnym (brukowcem) ~10cm na betonie C12/15 gr. 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą 

 Zasadność umocnienia skarpy należy przeprowadzić po jej wyprofilowaniu i wykonać w miejscach, gdzie skarpa będzie stroma.  

Do oceny na etapie robót budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Kostka kamienna nieregularna – jest stosowana do umocnienia skarp oraz rowu jej wymiar a= 10cm , jej kształt powinien być zbliżony do prostopadłościanu  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-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  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Podstawowymi materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków przy przepustach objętymi niniejszą SST są: 

 kruszywo, 

 cement, 

 zaprawa cementowa, 

 beton  

 woda 

 kamień polny (brukowiec) 

 elementy prefabrykowane 

 drewno na deskowanie 

2.3. Kruszywo 

 Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 

 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 

2.4. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.5. Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6]. 

 

2.7. Kostka kamienna i kamień polny (brukowiec) 

Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

Kostka  nieregularna  powinna  mieć  kształt  zbliżony  do  prostopadłościanu.  Kształt  kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt kostki nieregularnej 

 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1. 

Dopuszcza  się  uszkodzenie  jednego  naroża  powierzchni  górnej  kostki  o  głębokości  nie większej niż 0,6 cm. 

 

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 

Wyszczególnienie 

Wielkość 

(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 

gatunku 

5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar: 5 6 8 10 1,0 1,0 1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 

(czoła),  w  cm, nie mniejszy niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,5 
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Nierówności ,powierzchni górnej 

(czoła),w cm, nie większe niż 

- - - - 0,4 0,6 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie większa niż - - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej

 (czoła), w stopniach, nie większe niż 

- - - - 6 8 10 

Odchylenie od równoległości płaszczyzny    

powierzchni dolnej w stosunku  do górnej, w 

stopniach, nie 

większe niż 

- - - - 6 8 10 

 

Właściwości kamienia polnego (brukowiec) 

Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104. 

 

2.8. Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i są to elementy z betonu o właściwościach: 

- beton B-30 

- nasiąkliwość poniżej 4% wg PN-B-06250 [2]: 

- mrozoodporność F150 wg PN-B-06250 [2]: 

- wodoszczelność W8  

- ścieralność w tarczy Boehmego 3,5mm wg PN-B-04111 [1 

2.9. Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] . Należy stosować beton o klasie  C12/15 dla podbudowy pod kostkę. Cement stosowany do betonu powinien być cementem 

portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [11]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21]. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 

Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [14]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, 

ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [12]. 

2.10 Woda 

Woda stosowana do betonów musi wymagania podane w normie PN-88/B-32250 

Woda z wodociągu nie wymaga badań.  

2.11 Ziemia urodzajna (humus) 

Zgodnie z SST D-06.01.01 

2.12 Nasiona traw  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, ładowarki czołowe 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 betoniarki 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Elementy kamienne i prrefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu 

można przekazać elementy betonowe, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG 

4.3 Transport cementu 

Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia tego typu wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Umocnienie  kostką kamienną oraz kamieniem polnym (brukowcem) 

Podkład pod kostkę lub bruk stanowi beton C12/15  o grubości 10 cm lub o grubości 20 cm – w zależności od rozwiązań projektowych.  

Układanie kostki nieregularnej 

Kostkę można układać w różne desenie: 

 deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 

 deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45 stopni do osi drogi, 

 deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45 stopni w przeciwne strony na każdej połowie przepustu, 

 deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
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Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego. 

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 wzmocnienia powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na skarpie, powinien być ułożony pas podłużny z 

jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 

Wypełnienie spoin między kostką kamienną  

Po ułożeniu kostki kamiennej szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy 

osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 4 mm. 

Brukowanie 

Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205 [10]. Brukowiec należy układać na warstwie betonu suchego C12/15 o grubości wg dokumentacji projektowej. 

Układanie brukowca należy rozpocząć od ułożenia po linii obwodu umocnienia brukowców największych. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami 

mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. Po ułożeniu brukowca, należy wypełnić szczeliny zaprawą suchym betonem C12/15.  

W okresie wiązania zaprawy powierzchnię umocnienia należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

 

5.4. Układanie elementów prefabrykowanych 

 Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów  i ścieków są: 

ścieki skarpowe wg KPED 01.24 

płyty ściekowe 

 Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę 

cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

5.5 Przycięcie i wydłużenie drenaży oraz wylotów 

Przycięcie i wydłużenie drenaży oraz wylotów powinno być dopasowane do spadku skarpy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości umocnień elementami kamiennymi i betonowymi 

 Kontrola dla elementów kamiennych polega na sprawdzeniu: 

 sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchyłek  

 wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie – zgodnie z PN-S-02205, 

 szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm, 

 dokładności wypełnienia szczelin między kostką kamienną - pełna głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest jednostka podana w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Nie wykluczając innych czynności w cenie 1m2 umocnienia dna i skarp rowu kamieniem polnym i elementami betonowymi należy ująć między innymi: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 zakup, dostarczenie i wbudowanie kamienia polnego, betonu i podsypki, 

 wypełnienie szczelin między kamieniami, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji, 

 pielęgnacja spoin 

 przycięcie i wydłużenie wylotów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

     PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

    PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

    BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

10.2. Inne materiały 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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D-06.01.01b  ŚCIANA OPOROWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH I GRUNTU ZBROJONEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ścian oporowych z gruntu zbrojonego 

geosiatkami jednokierunkowymi polietylenowymi z licem  w postaci bloczków betonowych przy zadaniu pod nazwą „„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo”” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na budowę „„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 

k/m Lipowo” 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową ścian oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów 

poprzez przejęcie parcia gruntu.  

W skład kompletnego systemu ściany oporowej wchodzą: 

 geosiatka polietylenowa - zbrojenie gruntu; 

 bloczki betonowe - część licująca; 

 łączniki - element mocujący geosiatkę z bloczkiem betonowym; 

 fundament 

 kapinos żelbetowy 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Ściana oporowa - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

1.4.2.  Geosyntetyk – materiały stosowane do gruntów, wykonane z tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa drogowego, kolejowego, kubaturowego itp. Spełnia różnego 

rodzaju funkcje np. wzmocnienie, zbrojenie, separacja, drenaż bądź kilka funkcji jednocześnie. Mają za zadanie poprawić parametry gruntu. 

1.4.3.  Geosiatka – jest to płaski wyrób syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych typu polipropylen lub polietylen wysokiej gęstości o różnych wytrzymałościach i wymiarach 

nominalnych oczek. 

1.4.4.  Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 

1.4.5.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stanu zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczanego gruntu [Mg/m3], 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora zgodnie z normą PN-B-04481 do oceny 

zagęszczenia podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3], 

Wskaźnik różnoziarności – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

d60 – średnica oczka sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, [mm], 

d10 – średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian oporowych, objętych niniejszą SST, są: 

 bloczki betonowe  

 geosiatki polietylenowe zbrojące grunt, 

 łączniki do łączenia siatek , 

 łączniki do łączenia siatek  z bloczkami 

 fundament 

 kapinosy żelbetowe, 

2.3. Bloczki betowe  

  W technologii występują dwa typy bloczków: ścienne oraz wieńczące ścianę. Bloczki wykonywane są z betonu klasy C25/30 (zgodnie z PN-EN 206-1). Wymiary bloczków 

przedstawiono na rysunku 2.3.1. Dopuszczalne wady powierzchni i kształtu przedstawiono w tabeli 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów bloczków przedstawiono w tablicy 2. 
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Rys. 2.3.1 Bloczek betonowy  

Tab.1. Dopuszczalne wady powierzchni i kształtu 

 

Lp. 

 

Określenie wad powierzchni i kształtu 

Dopuszczalne 

wymiary wad 

w mm 

Dopuszczalna ilość wad 

w szt. 

1 2 3 4 

1 Rysy technologiczne 

- długość rysy 

 

100 

 

2 

2 Uszkodzenie krawędzi i naroży 

długość, 

szerokość 

 

50 

15 

 

2 

2 

3 Ubytek betonu 

na powierzchni, 

głębokość 

 

40 x 50 

20 

 

1 

4 Odchylenie powierzchni bloczka od płaszczyzny (nieprostopadłościenność)  

3 

 

jedna ściana 

5 Odchylenie krawędzi bloczka od linii prostej 5 dwie krawędzie 

 

Tab.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów bloczków  

Właściwości Jednostka Dopuszczalne odchyłki wymiarów bloczków  

 

2 3 4 
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Odchyłka wymiarów nominalnych: 

długość, 

szerokość, 

wysokość 

 

 

mm 

mm 

mm 

 

 

± 3 

± 2 

± 2 

Sprawdzenie należy przeprowadzać wg PN-B-10021:1980. 

2.4. Betonowe ławy fundamentowe 

Beton na ławy fundamentowe winien być klasy min. C25/30, zakres robót ujęto w niniejszej SST. Tolerancja wykonania fundamentu na szerokości +/-30mm, na wysokości odchylenie od 

poziomu +/-3mm. 

2.5. Zbrojenie geosiatką polietylenową  

Zbrojenie gruntu powinno być wykonane z geosiatki polietylenowej. Podczas montażu geosiatek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby typ zastosowanych geomateriałów był 

zgodny z dokumentacją projektową. 

2.6. Łączenie geosiatki zbrojącej z bloczkiem  

Do łączenia geosiatek z bloczkiem służą łączniki. Łączniki należy umieścić w żebrach geosiatki minimum co drugie żeberko Połączenie geosiatki z bloczkiem przedstawia rys. 2.6.1 

 
Rys. 2.6.1 Połączenie geosiatki  z bloczkiem  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ścian oporowych 

Maszyny niezbędne do wykonania zasypki tj:  

 wywrotka,  

 spycharka,  

 ładowarka,  

 zraszarka (wymagana do uzyskania wilgotności optymalnej materiału zasypowego). 

Maszyny potrzebne do zagęszczenia zasypki: 

 walce wibracyjne  

 płyty wibracyjne (o masie całkowitej poniżej 1000kg) do zagęszczania zasypki  przy licu na szerokości 1.0 – 1.5m. 

Narzędzia do montażu: 

 sprzęt rozładunkowy (bloczki dostarczane są na paletach, geosiatki transportowane są w rolkach) 

 sprzęt pomiarowy (poziomica, sznur traserski). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport bloczków  

Bloczki można przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczającymi je przed uszkodzeniami. 

4.2.3. Transport siatek polietylenowych 

Na czas transportu geosiatki owinięte są w folię zabezpieczającą. Folia ma zabezpieczyć geosiatkę przed uszkodzeniem w czasie transportu i w czasie składowania na budowie. Folia 

zabezpiecza geosiatkę przed negatywnym działaniem promieni UV oraz zabezpiecza ją przed rozwinięciem w czasie transportu i składowania. W czasie transportu nie można dopuścić 

do uszkodzenia folii. Geosiatki należy transportować pozycji leżącej, zabezpieczając rolki przed przesuwaniem się na skrzyni ładunkowej samochodu.  

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod konstrukcję oporową powinno być wyrównane na całej długości zbrojenia. Przed wykonaniem ściany należy zbadać wtórny moduł odkształcenia płytą VSS. 

Uzyskany wynik nie powinien być mniejszy niż 50MPa. 

Pod licem ściany oporowej, poniżej głębokości przemarzania należy wykonać betonową ławę, o wymiarach 600x250mm, na podsypce żwirowo-piaskowej. 

5.3. Zasady wykonywania ścian oporowych 

 Ściany oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
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Montaż ściany odbywa się pełnymi warstwami od jednego końca do drugiego po całej długości ściany. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w danej sekcji zostały zainstalowane 

właściwe typy geosiatek polietylenowych. 

Ścianę oporową wykonuje się warstwami grubości 30 cm (chyba, że dokumentacja projektowa wskazuje inaczej), każdorazowo zagęszczając ułożoną warstwę do minimalnego 

wskaźnika zagęszczenia Is=1.00 wg standardowej próby Proctora 1.50m od lica ściany, przy licu wskaźnik zagęszczenia Is=0.96. 

Przy układaniu pierwszej warstwy bloczków należy zwrócić uwagę, aby bloczek był usytuowany poziomo, co umożliwi zachowanie pionu lica ściany  oporowej (chyba, że dokumentacja 

projektowa zakłada inaczej). 

Geosiatki należy montować od części licującej. Połączenie geosiatki z bloczkiem powinno być wykonane tak, aby łącznik był umieszczony minimum w co drugie żebro siatki. 

Geosiatkę układa się na styk, pasmo po paśmie. Zakład poprzeczny na paśmie należy połączyć za pomocą łączników.  

Po zamontowaniu geosiatki w bloczku za pomocą łącznika, należy ułożyć kolejną warstwę bloczków, celem przytrzymania łącznika w szczelinie. Następnie należy ułożyć geosiatkę na 

wymaganą długość zakotwienia.  

Należy zwrócić uwagę, aby ułożona geosiatka zbrojąca  była naciągnięta do momentu zasypania i zagęszczenia zasypki. Naciągnięcie geosiatki otrzymuje się poprzez zakotwienie jej 

końca stalowymi szpilami typu U o średnicy 8mm.  

Podczas układania bloczków nie dopuszcza się przesuwania bloczków po geosiatkach zbrojących. Szczelina montażowa między bloczkami nie może być większa niż 4-5mm. Podczas 

montażu ściany należy weryfikować kąt nachylenia ściany co 60 cm. 

W pobliżu lica skarpy (około 1,00 m) zabrania się stosowania ciężkiego sprzętu zagęszczającego (powyżej masy całkowitej 1000kg). Użycie ciężkiego sprzętu może spowodować 

niepożądane przemieszczenia lica ściany. Zagęszczenie należy wykonać lekką zagęszczarką płytową. W tym obszarze nie bada się wskaźnika zagęszczenia zasypki. 

Badanie wilgotności optymalnej i wskaźnika zagęszczenia należy wykonywać na każdej warstwie aby potwierdzić poprawne zagęszczenie. Zaleca się aby walec zagęszczający zasypkę 

poruszał się równolegle do linii ściany.  

5.4. Parametry zasypki 

  

Wymagania zasypki: należy zastosować materiał niespoisty, łatwo zagęszczalny o następujących parametrach: 

 

Wskaźnik różnoziarnistości :  

4
10

60 
d

d
Cu   

a wskaźnik krzywizny: 
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30 
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Rozkładanie zasypki należy rozpocząć równolegle do powierzchni ściany w odległości ok. 30 cm od ściany. Zasypka powinna być wykonywana w 30 centymetrowych zagęszczonych 

warstwach. Zasypka jest wyrównywana maszynowo równolegle do ściany w ten sposób, że nadwyżka materiału jest zwałowywana w kierunku końca geosiatek.  

 

Wszelkie wykopy z przodu ściany są niedozwolone i wymagają pisemnej zgody kierownika budowy oraz dostawcy systemu. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych osiadań należy 

natychmiast przerwać prace. Zasypka powinna być usunięta, geosiatka zdemontowana a bloczki ustawione tak aby ich poziom był zgodny z projektowanym.  

5.5. Roboty odwodnieniowe 

 Woda w nowo zbudowanej wzmocnionej warstwie może spowodować powstanie niekorzystnych oddziaływań destabilizujących i spowodować uszkodzenie konstrukcji i jej 

deformacje. Intensywny deszcz może być przyczyną erozji zbrojonych warstw. W takim przypadku należy  usunąć i wymienić rozwodniony materiał na spełniający wymagania 

specyfikacji. Szczególną ostrożność należy zachować podczas deszczu dbając o właściwe odwodnienie i zachowanie wymaganych spadków zapewniających odpływ wody z lica ściany. 

W celu odprowadzenia wody naporowej, po wewnętrznej stronie ściany należy ułożyć warstwę filtracyjną z grubego żwiru. Ponadto na spodzie warstwy filtracyjnej należy umieścić rurę 

drenarską PVC lub PEHD 150mm perforowaną, ze spadkami zgodnymi z dokumentacją projektową. 

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania ściany oporowej 

 Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 

Odchylenie pionowe nie powinno przekroczyć 25mm na wysokości 3m. 

Odchylenie poziome nie powinno przekroczyć 25mm na długości 3m. 

 

5.7. Gzyms żelbetowy 

Na ścianie oporowej należy wykonać gzyms żelbetowy zgodnie z dokumentacją projektową, z betonu C25/30, zbrojony prętami fi 6 mm ze stali A-III 34GS. Styk gzymsu z istniejącą 

konstrukcją należy wypełnić masą bitumiczną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości zasypywania ściany oporowej 

 Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za licem ściany oporowej należy przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z 

wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe materiału 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany oporowej obejmujący: 

 bloczek betonowy  

 geosiatkę zbrojenia gruntu, 

 łączniki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m2 wykonania ściany oporowej należy ująć między innymi 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie dokumentacji muru oporowego wraz z obliczeniami 

 przygotowanie elementu mocowania bariery ochronnej, oraz wykonanie schematu montażu 

 oznakowanie robót – wytyczenie ściany oporowej, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie fundamentów, 

 ustawienie bloczków betonowych 

 wykonanie kapinosu żelbetowego 

 ułożenie geosiatki polietylenowej do zbrojenia gruntu wraz z łącznikami, 

 wykonanie i zagęszczenie zasypki, 

 wykonanie podsypki 

 wykonanie odwodnienia zgodnie z zaleceniami producenta bloczków, a w przypadku ich braku zgodnie z projektem  

 roboty wykończeniowe – wykonanie gzymsu żelbetowego na ścianie, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 izolacja i impregnacja 

 inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania ściany oporowej z bloczków betonowych i gruntu zbrojonego 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

5. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

6. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 
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D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem poboczy w ramach zadnia  

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania uzupełnienia poboczy mieszanką niezwiązaną C50/30 0/31,5 o gr. 15 cm 

Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Do wykonania podbudowy  (do uzupełniania poboczy) z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo z przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków , w którym procentowa zawartość  ziaren o powierzchni przekruszonej  lub  łamanych  oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych wg PN-EN 933-5  powinna być 

kategorii nie niższej  niż  C 50/10 .  ” 

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego posiadającego aprobatę IBDiM. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do uzupełniania poboczy musza spełniać wymagania przedstawione na rys. nr 1. 

 
Rysunek 1. mieszanka niezwiązana 0/31,5 do podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem (kruszywo do uzupełniania poboczy) 

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. 

2.2.1.  Właściwości zastosowanej mieszanki  kruszywa 

Mieszanki niezwiązane do uzupełniania poboczy powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem (kruszywo do uzupełniania poboczy) 

Podział w 

PN-EN 

13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie do tablicy w PN-EN 

13285 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej 

ruchem (kruszywo do uzupełniania poboczy) 

KR1-KR2 KR3-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna  zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tabl. 3 

4.3.2 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6  

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii - porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 

na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach 
Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**), 

co najmniej 
45 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
LA35 - 
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kategoria nie wyższa niż 

 

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE 

deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 
F4 - 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h 
≥120 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 

odsączającej po zagęszczeniu wg metody 

Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0; 

współczynnik filtracji k co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 

Zawartość wody w mieszance zagęszczonej, 

%(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 

Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 

w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

nie przekracza wartości dopuszczalnych w odrębnych 

przepisach 

 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w n/n SST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  spycharki, 

-  równiarki do profilowania, 

-  przewoźne zbiorniki na wodę, 

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania, 

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 

- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane uzupełnienie poboczy. 

5.2. Przygotowanie podłoża /koryta/ 

Koryto pod warstwy uzupełnienia poboczy powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01. 

Przed ułożeniem warstw uzupełnienia poboczy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia 

wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie 

wyrównane i zagęszczone. 

5.3. Uzupełnianie poboczy 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej /20 cm/. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Uzupełnienie o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Każda warstwa 

uzupełnienia powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli uzupełnienie składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyneira Nadzoru. 

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. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być 

zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera Nadzoru. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] warstw uzupełnienia nie mniejszego od 1,03, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7]. 

Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla 

każdej warstwy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Nadzoru w celu 

akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonaniu uzupełnienia poboczy 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie  badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej  

1 Uziarnienie mieszanki 2 próbki 

2 Wilgotność mieszanki 2 próbki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 razy na 1 km 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.1. dla każdej partii kruszywa do 1500 t i przy każdej zmianie kruszywa  

6.4.  Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupełnień 

Częstotliwość i zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 3.Tablica 3.   Częstotliwość i zakres pomiarów uzupełnianych poboczy 

 

Lp. Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2. Równość podłużna co 50 m 

3. Równość poprzeczna  

6.4.1. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  1%. 

6.4.2.   Równość poboczy 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą wg BN-68/8931-04 [5]. 

Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.      Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.       Rodzaje odbiorów 

Odbiór robót związanych z uzupełnieniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru częściowego lub ostatecznego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

9.2.      Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m2 wykonanych uzupełnień należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m2 wykonania uzupełnień należy ująć między innymi: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę, 

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 wykonanie mieszanki kruszywa zgodnej z zatwierdzoną receptą laboratoryjną, 

 dostarczenie i rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założonymi grubościami, szerokością i profilem, 

 zagęszczenie rozłożonych warstw uzupełniających, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, mieszanki i warstw uzupełnienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Polskie normy powołane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych" 
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ORAZ PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH ROWÓW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem rowów i cieków przy zadaniu pod 
nazwą: „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 
1.2 Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

 profilowaniem i oczyszczeniem rowów wraz z wywozem nadmiaru osadu, ziemi i odtworzeniem rowu  

 przełożeniem rowu  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 

2. Materiały 
Materiały nie występują 
3. Sprzęt 

Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujący zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
4. Transport 

Urobek (osady, ziemia z wykopów) uzyskany podczas oczyszczania rowów odwozić należy środkami transportu kołowego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 
5. Wykonanie robót 

Roboty związane z oczyszczeniem i przełożeniem rowu należy rozpocząć po uprzednim zawiadomieniu zarządcy rowu. Z rowu należy usunąć namuł i piasek, nadmiar ziemi 
oraz zanieczyszczenia takie jak gałęzie, kamienie i inne. Pogłębienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp, może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Wskazane jest mechaniczne 
wykopanie i profilowanie dna i skarp, ostateczne wykończenie natomiast ręcznie. Wydobyty materiał odwieźć na miejsce składowania. Znalezienie miejsca wywozu należy do 
Wykonawcy i powinno być uzgodnione z Inżynierem. Na polecenie Inwestora/Projektanta Wykonawca może zostać zobowiązany do opracowania niwelety rowu na bazie wykonanych 
pomiarów geodezyjnych. 
6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na: 
- ocenie wizualnej kompletności robót 
- rzędne rowu muszą umożliwić odpływ wody na wylocie oraz prawidłowy dopływ wody na wlocie 
- spadki podłużne rowu, dopuszczalna odchyłka wynosi ± 0,2% spadku, sprawdzane raz na 50 m 
- szerokość i głębokość rowu, dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm, sprawdzane co 50 m 
- powierzchnię skarp, prześwit pomiędzy skarpą, a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm, sprawdzane co 50 m 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący oczyszczonego rowu. 
8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9. Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.  
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 mb wykonania oczyszczenia rowu wraz z profilowaniem jak i przełożeniem należy ująć 
między innymi: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wytyczenie rzędnych rowu założonych w projekcie przepustu  
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie dna rowu oraz skarp, 
- wykonanie wykopów,  
- wykonanie nasypów,  
- ścięcie traw i wycinka krzaków, 
- przełożenie rowów, 
- odwiezienie wydobytego materiału,  
- prace pomiarowe i kontrolne, 
- oznakowanie robót, 
- pomiary geodezyjne ze szkicami, 
- inne prace niezbędne do prawidłowego oczyszczenia, profilowania oraz przełożenia istniejących rowów. 
UWAGA: Powyższe koszty należy ująć w cenie SST  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-72/8932-01       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 
1.  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem barier ochronnych oraz likwidacją istniejących. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem „Przebudowa przepustu w km 57+440 

drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  przestawieniem barier ochronnych jako urządzeń bezpieczeństwa dla ruchu kołowego. 

Przewiduje się wykonanie barier stalowych oraz demontaż i utylizację istniejących.  

1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia są zgodne z podanymi w ST D-M-00.00.00. oraz obowiązującymi Polskimi Normami i „Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych” wydanymi przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z SST oraz zaleceniami Inżyniera  . 

MATERIAŁY. 

Zaprojektowano bariery ochronne w systemie N2/W2  zgodnie z aktualnymi wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Na końcu i początku bariery 

należy zastosować tzw. baranie rogi.  

3.  SPRZĘT. 

Sprzęt budowlany powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera  . Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inżyniera   zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do robót. Do wykonania robot należy używać następującego sprzętu: 

- wiertnice do wykonania otworów pod słupki, 

- wibratory do zagęszczania gruntu, 

- narzędzia do montażu prowadnic. 

4. TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania barier ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Elementy uszkodzone 

należy wyeliminować. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Słupki barier ochronnych należy ustawić na poboczu drogi. Taśmę profilową należy przykręcić do słupków bariery ochronnej. Odcinki poziome zakończone są ukośnymi odcinkami 

początkowymi i końcowymi. Odcinki początkowe i końcowe powinny być odchylone na zewnątrz do krawędzi korony drogi o 0,50 m. Wysokość stalowych barier ochronnych, mierzona 

od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się koło pojazdu samochodowego do krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 0,75 m. 

Na prowadnicy należy umieścić światła odblaskowe. Po prawej stronie jezdni należy umieszczać światła odblaskowe pomarańczowe lub czerwone, natomiast po lewej stronie białe.  

5.1. Zabezpieczenie przed korozja. 

Elementy barier energochłonnych są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwórni, przez co nie jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. 

Należy jedynie zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić powłoki cynkowej podczas montażu bariery. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie elektrolityczne lub 

natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość antykorozyjną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Odbiorowi podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków bariery wraz z montażem wszystkich elementów bariery oraz odbiór wszystkich elementów bariery wraz z odbiorem powłoki 

cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego. Różnice pomiędzy rzędnymi góry wykonanych barier ochronnych stalowych, a projektowanymi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm. 

7. OBMIAR. 

Jednostką obmiaru jest 1 m bieżący wykonanej i zainstalowanej bariery o określonych w SST parametrach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie wyników odbiorów wg punktu 6, należy sporządzić protokoły ostatecznego odbioru robót. Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariery 

należy uznać za zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PŁATNOŚĆ. 

 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m wykonania bariery ochronnej należy ująć między innymi:  

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 demontaż, utylizacja i wywóz barier istniejących,  

 zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, 

 wykonanie i montaż tzw. baranich rogów, 

 wykonanie i montaż bariery, 

 oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

„Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych -Warszawa 2010. 

„Katalog drogowych barier ochronnych” wydany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Transportowe w Kielcach oraz Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów sp. z o.o. Transprojekt 

-Warszawa (1993 r) 
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D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 
1.  WSTĘP                           

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach zadania  

„Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą ustawienia: 

- obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 5 cm, 

- obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z ławą betonową z betonu C12/15 z oporem, w przypadku nasypów skarp w których istnieje 

ryzyko przewrócenia obrzeża,  

na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera  . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały do wykonania obrzeży betonowych 

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są: 

2.2.1. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [8]. 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [8] nie powinna być większa niż 5 %. 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [8]  1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  

Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa. 

Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [8] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 

18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną w załączniku H/. 

2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosić: 

długość:                    1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

dla powierzchni:     3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

dla innych części:   5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm. 

Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 

 

mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 

i prostoliniowości 

mm 

300  1,5 

400  2,0 

500  2,5 

800  4,0 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektów wizualnych 

2.2.1.2.1.   Wygląd 

Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. 

W obrzeżach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 

UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe obrzeży i nie są uważane za istotne. 

2.2.1.2.2.   Tekstura 

Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta. 

Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za 

istotne. 

2.2.1.2.3.   Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 

zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są 

uważane za istotne. 

2.2.1.3.   Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych 

w pionie jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż 

szerokość obrzeża. 

2.2.2. Kruszywo 
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Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypkę powinno się stosować piasek gatunku 1, natomiast do 

wypełnienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 

2.2.3. Cement 

Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 

2.2.4. Woda 

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 

Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4 - SST „Krawężniki 

Betonowe” D-08.01.01. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Wykonawca przystępujący do ustawiania obrzeży betonowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

-  innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera  . 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Obrzeża można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek. 

Obrzeża na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem 

w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10]. 

Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 

Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi   do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeży 

betonowych. 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna wykopu i konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonywanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

5.2.2. Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.2.3. Ustawienie obrzeży 

Ustawienie obrzeża na ławie betonowej z oporem wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Tylna ścianka obrzeży od strony terenu 

powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka obrzeża należy ubić. 

Tylna ścianka obrzeży (w przypadku umieszczenia ich na ławie) od strony terenu powinna być wypełniona suchym betonem.  

Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonać z obrzeży prostych. 

5.2.3.1.   Wysokość obrzeża 

Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika powinna być dostosowana do wymagań Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera  . 

5.2.3.2.   Niweleta obrzeża 

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 

5.2.3.3.   Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich głębokość. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić ich wyniki Inżynierowi   w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 

6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót 

podanych w pkt. 6.4. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.4.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 

6.4.1. Sprawdzenie jakości materiałów 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeży w planie 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niż  2 cm na każde 100 m ustawienia obrzeża. 

6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeża. 

6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży 
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Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża, 4-metrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12 mm. 

6.4.2.4.   Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeży betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

8.2.   Rodzaje odbiorów 

Odbiór obrzeży obejmuje: 

a)  odbiór ostateczny, 

b)  odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m ustawionych obrzeży należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m ustawienia obrzeży należy ująć między innymi: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę, 

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy z oporem, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie obrzeży, 

 wypełnienie spoin piaskiem, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

4.   PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

8. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych w 

ramach zadania  „Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują wymagania związane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuje: 

- prace przygotowawcze 

- prace polowe 

- prace kameralne 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny, pod pojęciem "działka" rozumie się też część nieruchomości 

wydzieloną w wyniku jej podziału, albo scalenia i podziału, a także odrębnie położoną część tej nieruchomości. 

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych w celu   nabywania nieruchomości. 

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) powstałych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań 

kartograficznych. 

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne. Przebieg 

linii granicznej nieruchomości gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i  przedstawiony na szkicu granicznym,  który wchodzi w skład dokumentacji 

rozgraniczenia nieruchomości). 

1.4.5. Mapa  dla  celów  projektowania  -  opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawierające informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, granice  ustalone  wg  stanu  prawnego,  uzbrojenie  terenu  oraz  rzeźbę  terenu.  

  Mapa ta, w zależności od skali i treści służy do:  

  -      opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,  

  -      uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

  -      opracowania projektu budowlanego,  

  -      opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu działek i budynków. Jest mapą numeryczną, 

a jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi część składową katastru nieruchomości. 

1.4.7. Mapa  numeryczna - zbiór danych  stanowiących  numeryczną reprezentację mapy graficznej,  dogodna do przetwarzania komputerowego. 

1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 

elementów ewidencji gruntów i  budynków,  a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej 

obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji.  

            Osnowa ta powinna służyć do pomiarów  kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w   miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

1.4.12. Siec  uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, takie jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, itp.. 

1.4.13. Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 

1.4.14. Punkt graniczny -  punkt określający przebieg granicy nieruchomości; pg. znajdują się na załamaniach linii granicznej. 

Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 

geodezji i kartografii. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne 

odstępstwa należy bezwzględnie  uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Prace polowe 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: 

• jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne, 

• jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki, 

• jako znaki wysokościowe- głowice metalowe, 

• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. 

2.3. Prace kartograficzne 

Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie 

parametry użytkowe dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Materiały stosowane do sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować 

stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie niepodlegający deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne 

komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy 

opracowaniach kartograficznych. 

3.2. Prace pomiarowe 

Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie 

urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, 
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dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być    stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i okresowo sprawdzany. 

3.3. Sprzęt do prac polowych 

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczących pomiaru powykonawczego należy zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 

• instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm ± 10 mm/km, 

• nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm ± 10 mm/km, 

• teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc, 

• niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 

• sprzęt w technologii GPS. 

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i 

uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania 

prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z 

przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5.2. Prace przygotowawcze 

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 

powykonawczych. 

5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i 

stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została 

wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić: 

klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 

rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 

5.3. Prace polowe 

5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

ogólne rozeznanie w terenie, 

odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 

wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy geodezyjnej. 

5.3.2. Prace pomiarowe 

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 "Pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe", mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.: 

granice ustalone według stanu prawnego, 

kilometraż dróg, 

znaki drogowe, 

punkty referencyjne, 

wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwale i nietrwale, 

rowy (w pełnym zakresie), 

przekroje poprzeczne co 20 - 50 m, 

inne elementy wg wymagań Zamawiającego. 

W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody 

mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych 

elementów. 

5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego 

W ramach robót związanych ze stabilizacją punktów granicznych Wykonawca: 

- dokona zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącej wznowienia znaków granicznych znaków granicznych pasa 

drogowego, 

- zawiadomi właścicieli nieruchomości o terminie wznowienia i utrwalenia na gruncie punktów granicznych, 

- dokona stabilizacji punktów granicznych znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z 

załączonym rysunkiem (zał. nr 1) nie rzadziej niż 100m oraz sporządzi protokół z w/w czynności. W sytuacji, gdy stabilizacja punktu granicznego znakiem granicznymi typ 36a 

(zgodnie z normą BN-67/6744-09) powoduje konieczność zniszczenia nawierzchni utwardzonej, stosuje się inne znaki wymienione w pkt.2.2. 

- sporządzi szkic przebiegu granic zgodnie pkt. 5.4.1  

- opracuje dokumentację geodezyjną i przekaże ją do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyska jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

5.4.1. Szkic przebiegu granic 

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych. 
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Warunki wykonania szkicu: 

Granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi, 

Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3.  

Szkic powinien zawierać: 

 nazwę województwa, gminy, obrębu 

 w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi krajowej nr 16 od km … do km ….” 

 kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka 

 szkic lokalizacji 

 punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji 

 miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego 

 linie graniczne z miarami czołowymi 

 grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi pub liczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 

października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

 opis skrzyżowań i rzek 

 szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego 

 krawędzie jezdni 

 oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni 

 słupki hektometrowe z opisem 

 przepusty 

 początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 

 ogrodzenia trwałe i chodniki 

 świadki punktów referencyjnych 

 pojedyncze drzewa 

 kontury leśne 

 słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od granicy pasa 

 numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic 

Do szkicu należy dołączyć: 

 wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 

 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

 mapę ewidencyjną, 

 wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 

 odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji 

gruntów dotyczących sposobu użytkowania (użytek rolny lub leśny na drodze). 

5.5. Prace kameralne 

5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz katastralną należy wykonać przy pomocy 

ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnię o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. 

5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami prawa, z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

 dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

 dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Dokumentację tę należy okazać 

Zamawiającemu do wglądu. 

5.5.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w 

odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.  

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

 sprawozdanie techniczne, 

 wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w punkcie 5.3.2., 

 kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędne punktów granicznych w postaci dyskietki (płyty CD) 

i wydruku na papierze, 

 kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

 kopie opisów topograficznych, 

 kopie szkiców polowych, 

 dyskietkę (płytę CD) z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 

 inne materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SST. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na 

bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej 

wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, 

który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych 

opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym 

zakresie Inżyniera  . 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.     Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji) w całości. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o 

gotowości do odbioru. 

8.2. Dokumenty do odbioru prac 

Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: 

 zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac, 

 zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

 sprawozdanie z wykonania prac, 

 skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

 protokół wewnętrznej kontroli, 

 zestawienie zrealizowanych prac. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania prac wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości.  

Jeśli Zamawiający stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest 

protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynności wymienionych w 

specyfikacji. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie 

ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.  

Cena jednostkowa: 

 wszystkie prace objęte wymaganiami SST, 

 pomiary ilości wykonanych prac – 4 egzemplarze, 

 koszt materiałów wraz z kosztami zakupów, 

 koszty transportu i sprzętu, 

 koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty związane z zabezpieczeniem bhp), 

 zysk, 

 podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z pomiarem powykonawczym, 

 inne czynności wynikające z utrudnień w trakcie prac geodezyjnych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i 

kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, 

poz. 195) 

 PN-N-02207 Geodezja. Terminologia 

 PN-N-0225l Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

 PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia. 

 PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

 PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 

 Instrukcje technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju: 

 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 G-l Pozioma osnowa geodezyjna 

 G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna 

 G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 

 G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

 G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 

 K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych  przepisów) 

 K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 

 K-I Mapa zasadnicza. 

 G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 

 G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 

 G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne 

 G-3.2 Pomiary realizacyjne 

 K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 

 

 


