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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania koncepcji jest Umowa o dzieło zawarta pomiędzy
Zamawiającym - Gminą Stronie Śląskie a Projektantem. Projekt opracowano - zgodnie z
wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego - w formie umoŜliwiającej wykonanie robót
siłami własnymi, bez konieczności organizowania przetargu. Przy sporządzaniu projektu
korzystano z następujących materiałów i dokumentów:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05,1999 r.) z późniejszymi zmianami.
3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez Projektanta.

2. Stan istniejący
2.1.

Układ przestrzenny i zagospodarowanie terenu

Obszar objęty opracowaniem rozpoczyna się wjazdem z ul. Szkolnej pomiędzy
budynkami nr 1 i nr 2. Na długości 7,50 m wjazd ten ma nawierzchnię z betonu asfaltowego,
W rejonie budynku nr 6 (po stronie lewej) szerokość wjazdu wyraźnie się zmniejsza i
przechodzi on w ścieŜkę. ŚcieŜka ta kończy się przy ul. Kościelnej. Długość całego odcinka
objętego opracowaniem wynosi 74 m.
Omawiany odcinek zaczyna się na wysokości 497,4 m n.p.m., kończy się natomiast na
wysokości 506,8 m n.p.m. Średnie nachylenie tego ciągu komunikacyjnego wynosi zatem
12,7 %, przy czym odcinek nazywany umownie wjazdem ma pochylenie podłuŜne 9,1 %,
natomiast ścieŜka - 14,7 %.
2.2.

Nawierzchnia

Obszar wjazdu został prowizorycznie utwardzony tłuczniem, grysem marmurowym oraz
odpadem poprodukcyjnym z pobliskich, obecnie nieczynnych, kamieniołomów. ŚcieŜka ma
nawierzchnię gruntową, noszącą równieŜ ślady utwardzania róŜnymi materiałami (w tym
gruzem pochodzącym z rozbiórek stojących tu niegdyś zabudowań. Próby utwardzania
dokonywane były siłami mieszkańców po kaŜdorazowym rozmyciu nawierzchni po
intensywnych opadach lub roztopach.
2.3.

Mur oporowy

W sąsiedztwie ciągu pieszego i drogi przebiega mur oporowy, który odcinkami
uległ uszkodzeniu i zawaleniu na skutek podmycia podczas intensywnych opadów
deszczu. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym zawaleniem konieczne jest
rozebranie części istniejącego muru.
2.4.

Odwodnienie

Na obszarze objętym opracowaniem nie zinwentaryzowano niemal Ŝadnych urządzeń
odwadniających istniejący układ komunikacyjny. Jedynie na odcinku, gdzie wjazd ma
nawierzchnię bitumiczną istnieje wpust uliczny, od którego (wg inwentaryzacji pokazanej na

mapie) rozpoczyna się kanalizacja deszczowa 0 200. W trakcie pomiarów polowych po
odkryciu kratki okazało się, Ŝe do studzienki wpustu ulicznego wprowadzony jest inny kanał
0 200, który nie został zinwentaryzowany. W wyniku przeprowadzonego wywiadu wśród
okolicznych mieszkańców na pianie sytuacyjnym (Rysunek nr 1) wrysowano hipotetyczny
przebieg tego kanału. Przejmuje on m.in. wody z przepustu pod ul. Kościelną, który znajduje
się po prawej stronie od istniejącej ścieŜki.

3. Stan projektowany
3.1.

Koncepcja układu komunikacyjnego

Po przeanalizowaniu stanu istniejącego odcinek będący przedmiotem opracowania
postanowiono podzielić na dwie części:
• Wjazd. Na odcinku tym dozwolony będzie ruch pojazdów dojeŜdŜających do
połoŜonych w sąsiedztwie posesji. Wjazd będzie się kończył na wysokości
wejścia do budynku nr 6.
• Chodnik. Od końca wjazdu aŜ do krawędzi jezdni ul. Kościelnej wybudowany
zostanie chodnik - wyłącznie dla ruchu pieszego.
3.2.

Pian sytuacyjny

3.2.1. Wjazd
Początek projektowanego wjazdu wyznacza krawędź istniejącej nawierzchni
bitumicznej. Szerokość wjazdu w tym miejscu wynosi 4,00 m. Szerokość ta zmniejsza się
po 7,5 m do 3,50 m. Na kolejnych 15 m długości szerokość wjazdu nie zmienia się i w
dalszym ciągu wynosi 3,50 m. Na wysokości wejścia do budynku nr 6 wjazd się kończy. Z
braku miejsca pojazdy dojeŜdŜające do tego miejsca będą musiały się wycofywać.
Powierzchnia wjazdu zostanie obramowana krawęŜnikami ulicznymi 15x30 wystającymi
ponad jezdnię (równieŜ na styku z chodnikiem) o 12 cm.
3.2.2. Chodnik
Od końca wjazdu rozpoczyna się chodnik prowadzący pod górę w stronę ul.
Kościelnej. Na całej długości 51 m chodnik ma szerokość stałą wynosząca 2,0 m. Z uwagi
na znaczne pochylenie terenu (niemal 15 %) zaprojektowano w ciągu chodnika schody
terenowe:
• 8 odcinków po 3 stopnie
• 1 odcinek z 9 stopniami
Schody poprzedzielane są spocznikami o długości minimum 3 m kaŜdy.
Projektowane pochylenie podłuŜne spoczników wynosi 6,0 %.
W rejonie zakończenia projektowanego odcinka zaprojektowano krótki odcinek
chodnika wzdłuŜ ul. Szkolnej {3,0 m długości, 2.0 m szerokości).
Parametry tak zaprojektowanego chodnika mieszczą się w górnych granicach
dopuszczalnych wartości normatywnych. Z powodu licznych stopni utrudnione, jeśli nie
niemoŜliwe będzie korzystanie z tego chodnika przez prowadzących wózki dziecinne lub
przez osoby poruszające się na wózku. Rozwiązanie takie zostało podyktowane
warunkami terenowymi, granicami własności, jak równieŜ faktem, Ŝe dla tej grupy osób
istnieje dłuŜsze połączenie istniejącymi chodnikami wzdłuŜ ul. Szkolnej aŜ do
skrzyŜowania z Kościelną i -dalej - ul. Kościelną.

3.3.

Przekrój konstrukcyjny

Przekroje konstrukcyjne {odmienne dla wjazdu i dla chodnika) zostały pokazane na
Rys. nr 2. Przekrój konstrukcyjny wjazdu dobrano adekwatnie do potencjalnych obciąŜeń. Po
wykopaniu koryta o głębokości 20 cm i wyprofilowaniu i wyrównaniu podłoŜą naleŜy ułoŜyć
nawierzchnię, na którą składają się następujące warstwy:
- 8 cm - nawierzchnia - kostka brukowa betonowa koloru szarego,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
-15 cm - podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie.
Grunt pozyskany z wykopu koryta naleŜy wykorzystać przy formowaniu trasy
projektowanego chodnika. Obramowaniem powierzchni jezdni wjazdu są krawęŜniki uliczne
betonowe 15x30 na ławie betonowej (B-10) z oporem wystające 12 cm ponad nawierzchnię.
Do wykonania chodnika naleŜy przystąpić po odpowiednim przygotowaniu i
wyprofilowaniu podłoŜa {patrz: przekrój podłuŜny - Rys. nr 3). Natomiast przekrój
konstrukcyjny chodnika, po którym nie dopuszcza się ruchu pojazdów jest następujący:
- 8 cm - nawierzchnia - kostka brukowa betonowa koloru szarego,
- 5 cm - podsypka piaskowa.
Schody o wymiarach stopni wysokość h= 16 cm, posunięcie s= 33 cm naleŜy wykonać
przy uŜyciu obrzeŜy chodnikowych i kostki brukowej betonowej. Ilość stopni na
poszczególnych odcinkach została pokazana na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) oraz
przekroju podłuŜnym (Rys, nr 3). Jako obramowanie chodnika zaprojektowano obrzeŜa
chodnikowe 30 x 8, jedynie na długości 3 m wzdłuŜ jezdni ul. Szkolnej naleŜy ułoŜyć
krawęŜniki betonowe

3.4.

Przekrój podłuŜny i odwodnienie

Przekrój podłuŜny projektowanego ciągu komunikacyjnego pokazano na Rysunku nr 3.
DuŜy spadek podłuŜny terenu sprawia, Ŝe szczególnie w okresie intensywnych opadów
deszczu, a takŜe podczas roztopów wiosennych właściwe odwodnienie powierzchniowe jest
kwestią kluczową. Na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) oraz przekroju podłuŜnym (Rys. nr 3)
pokazano istniejące elementy odwodnienia - wpust uliczny na początku odcinka oraz
hipotetyczny przebieg kolektora deszczowego 0 200, umoŜliwiające „wpięcie"
projektowanych urządzeń.
Zaprojektowano dwa, zlokalizowane prostopadle do osi projektowanego ciągu
komunikacyjnego, odwodnienia liniowe (zwane popularnie „łapaczami wody"). Pierwszy, o
długości 3,50 m zaprojektowany został w poprzek wjazdu (tzw. typ uliczny, cięŜki), drugi, o
długości 2,00 m - w poprzek chodnika {typ lekki). Lokalizacja tych urządzeń pokazana
została na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) oraz przekroju podłuŜnym (Rys. nr 3).
Zaprojektowano podłączenie obu tych urządzeń do istniejącego (hipotetycznie) kolektora
deszczowego wykonanego z rur kamionkowych 0 200.
Uwaga! W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót, Ŝe stan techniczny
tego kolektora jest zły konieczna będzie jego odcinkowa wymiana. Natomiast gdyby okazało
się, Ŝe wzmiankowanego kolektora nie ma konieczne będzie inne zaprojektowanie
odwodnienia.
3.5.

Mur oporowy

W ramach robót odtworzeniowych muru wykonane zostaną niezbędne rozbiórki fragmentów
uszkodzonego muru. Dla odbudowania zawalonych i rozebranych odcinków muru wykonane
zostaną ławy betonowe. Mury wymurowane zostaną z materiału pochodzącego z rozbiórek
w ilości ok. 40 % a w pozostałej ilości z nowego materiału.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Opis robót
Roboty pomiarowe
Wykop koryta ze złoŜeniem urobku poza
strefa robót, głębokość 20 cm
Ustawienie krawęŜników ulicznych
betonowych 15x30 na ławie betonowej
{B10) z oporem
Ustawienie obrzeŜy chodnikowych wzdłuŜ
odcinków spocznikowych oraz przy ul.
Kościelnej
Monta2 elementów odwodnienia liniowego,
typ uliczny z podłączeniem do istniejącego
kolektora
MontaŜ elementów odwodnienia liniowego,
typ chodnikowy z podłączeniem do
istniejącego kolektora
Wyrównanie i zagęszczenie podłoŜa pod
dojazd do posesji nr 6 oraz projektowany
chodnik
Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
(wjazd)
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru
szarego o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru
szarego o grubości 8 cm na podsypce
piaskowej 5 cm
Schody terenowe wykonane z kostki
betonowej koloru szarego oraz obrzeŜy
chodnikowych
Rozbiórka uszkodzonego fragmentu muru

Wykopy ręczne pod fundamenty muru
oporowego
Ława fundamentowa betonowa pod mur
oporowy
Wykonanie muru kamiennego na zaprawie
cementowej

Regulacja cieku wodnego na odcinku od
przepustu pod ul. Kościelną do wlotu do
starego kanału deszczowego wraz z jego
przebudową

Wyliczenie ilości

J.m.
km

Ilość

0,081

(4,0 + 3,5);2x8 + 15x3,5
3

82

mb

52

mb

89

mb

3.5

mb

2

ma

190

m
22,5x2 + 3 , 5 * 3

(5 + 3 + 6 + 3 x 3 + 6 + 2x3*4 + 3
)x2 +2

82 + 51 x 2,0 + 3.0X 2,0

3

82

m2

82

m2

90

m2

22

m3

19,6

m3

31,82

m3

25,34

m
obmiar j. w.

(5 + 3 + 6 + 3x3 + 6 + 2x3 + 4 + 2
x3)x2
(8x3 + 9)x0.33x2.0

8,0 x 3,5 x 0,7

27,0 x
14,8 x
28,5 x
14,8 x
28,5 x

0,8 x 0,3 = 6,48
0,6 x 08 = 7,10
0,8 x 0,8 = 18,24
0,6 x 08 = 7,10
0,8 x 0,8 = 18,24

3,0 x 0,2 + 14,0 x 0,8 + 9,0 x 0,4
+ 8,0 x 0,7 + 2,0 x 0,2 +4,0 x 0,6
+ 3,0 x 0,2 = 19,44
2,0 x 0,7 x14,8 = 20,72
2,5 x 0,7 x28,5 = 49,88

m3
kpl

90,04

1

ŚLEPY KOSZTORYS

L-P.

Opis robót

J.m.

Ilość

0,081

1

Roboty pomiarowe

km

2

Wykop koryta ze złoŜeniem urobku poza strefą robót,
głębokość 20 cm

m

2

82

3

Ustawienie krawęŜników ulicznych betonowych 15x30 na
ławie betonowej
(B-10) z oporem

mb

52

4

Ustawienie obrzeŜy chodnikowych wzdłuŜ odcinków
spocznikowych oraz przy ul. Kościelnej

mb

89

5

MontaŜ elementów odwodnienia liniowego, typ uliczny z
podłączeniem do istniejącego kolektora

mb

3.5

6

MontaŜ elementów odwodnienia liniowego, typ chodnikowy
z podłączeniem do istniejącego kolektora

mb

2

7

Wyrównanie i zagęszczenie podłoŜa pod dojazd do posesji
nr 6 oraz projektowany chodnik

mz

190

8

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, grub. 15 cm (wjazd)

m2

82

9

Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm

m2

82

10 Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o grubości
8 cm na podsypce piaskowej 5 cm

m2

90

11 Schody terenowe wykonane z kostki betonowej koloru
szarego oraz obrzeŜy chodnikowych

m3

22

m3

19,6

m3

31,82

m3

25,34

m3

90,04

kpl

1

12 Rozbiórka uszkodzonego fragmentu muru

13 Wykopy ręczne pod fundamenty muru oporowego
14 Ława fundamentowa betonowa pod mur oporowy
15 Wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej
16 Regulacja cieku wodnego na odcinku od przepustu pod ul.
Kościelną do wlotu do starego kanału deszczowego wraz z
jego przebudową

Cena
jedn.
(zł)

Razem wartość robót
netto
Podatek VAT ... %
Razem wartość robót
brutto

Wartość
pozycji (zł)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ŁACZNIKA POMIĘDZY UL. SZKOLNĄ i KOŚCIELNĄ W
STRONIU ŚLĄSKIM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych związanych z przebudową łącznika pieszego pomiędzy ul. Szkolną i Kościelną
w Stroniu Śląskim.
1.2. Określenia podstawowe
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.
1.2.17.

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
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1.2.18.
1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.
1.2.23.
1.2.24.

1.2.25.
1.2.26.

1.2.27.
1.2.28.
1.2.29.
1.2.30.

1.2.31.
1.2.32.
1.2.33.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do
odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym)
istniejącego połączenia.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
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1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą 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 ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 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 InŜyniera/Kierownika
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w
cenę kontraktową.
1.3.4. 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 przebudowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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1.3.5. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InŜyniera/Kierownika projektu 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.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu.
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 InŜyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.3.9. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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2. MATERIAŁY
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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 InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika
projektu.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu.
2.3. Rodzaje materiałów przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN-S-96023[9]:
-

kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112:
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. Jakość kruszywa powinna być zgodna
z wymaganiami normy PN-B-11112 , określonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112
Lp.
1

2

3

4

Właściwości
Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ:
w tłuczniu
w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %
ubytku masy, nie więcej niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, %
ubytku masy, nie więcej niŜ:

Klasa II

Klasa III

35
40
30

50
50
35

2,0
3,0

3,0
5,0

4,0
5,0

10,0
10,0
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30 nie bada

- w klińcu
- w tłuczniu

się

nie bada się
nie bada się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112
Podbudowa
jednowarstwowa
lub podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ:
w tłuczniu
w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niŜ:
w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ:
w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ:
w tłuczniu i w klińcu

34

4
5

2

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-0671412, % m/m, nie więcej niŜ: - w tłuczniu i w klińcu

0,2

0,3

3

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 ,
% m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu
- w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niŜ:

40 nie bada
się

45 nie bada
się

Lp.

1

4

Właściwości

75
65
15
25
15
20

wzorcowa

2.3.2. Woda
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z
wodociągu, bez specjalnych wymagań.
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.4.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.4.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.4.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości
+ 3 mm,
- na szerokości + 3 mm,
- na grubości
+ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
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2.4.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa.
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.4.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie
więcej niŜ 5%.
2.4.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest
większe niŜ 20%.
2.4.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niŜ 4 mm.
2.5. KrawęŜniki betonowe
2.5.1. Kształt i wymiary
Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 3.
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 4.
a) krawęŜnik rodzaju „a”

b) krawęŜnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników

Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników
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Tablica 3. Wymiary krawęŜników betonowych
Typ
Rodzaj
krawęŜnika krawęŜnika

Wymiary krawęŜników, cm
l

b

h
30

U

a

100

20
15

D

b

100

15
12
10

c
min. 3
max. 7

d
min. 12
max. 15

-

20
25
25

-

r
1,0
1,0

Tablica 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych
Dopuszczalna odchyłka, mm

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

+8

± 12

b, h

+3

±3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm

2

3

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroŜy

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.5.3. Składowanie
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika.
2.5.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
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Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 , którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111,
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.
2.6. Betonowe obrzeŜa chodnikowe
2.6.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych
Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 6.

Rysunek 2. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego
Tablica 6. Wymiary obrzeŜy
Rodzaj
obrzeŜa
On

1
75
100
75
90
100

Ow

Wymiary obrzeŜy, cm
b
h
6
20
6
20
8
8
8

30
24
30

r
3
3
3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 8.
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Tablica 8. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby i
uszkodzenia
krawędzi i naroŜy

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max długość, mm,
max głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
2
3
niedopuszczalne
2

2

20

40

6

10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość
obrzeŜa.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B11113.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu.
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 uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do
powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
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3.3. Sprzęt do rozbiórki elementów dróg
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, moŜe być wykorzystany sprzęt podany
poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera:
- koparko - ładowarki,
- samochody cięŜarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- koparki
- frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz
pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części
jezdni) InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego
powinna być dobrana zaleŜnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna moŜe być
dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość
bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. Przy duŜych robotach frezarki muszą być
wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału
do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieŜne, tzn. takie, w którym kierunek
obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą InŜyniera moŜe być
dopuszczone frezowanie przeciwbieŜne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki
muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą InŜyniera moŜna
dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca powinien
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
3.4. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.5. Sprzęt do wykonania podbudów tłuczniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego
klińcem,
c) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
3.6. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i cięŜkich ,
- walców stalowych gładkich ,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
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3.7. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie
to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawęŜnikach.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1 Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.
4.3. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez
postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi.
4.4. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system
ogrzewczy.
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4.7. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
4.8. Transport krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu,
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej
warstwy.
4.9. Transport obrzeŜy betonowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
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 krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie rębnym,
ustalonym przez InŜyniera.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli 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.
5.2. Usunięcie drzew i krzaków
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w
nich wody.
5.3. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami InŜyniera.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
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Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe
najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy :
- warstw nawierzchni,
- krawęŜników, obrzeŜy
- znaków drogowych,
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy moŜliwe 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 określone w ST lub
wskazane przez InŜyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy,
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie
5.4.1 Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją
projektową.
JeŜeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułoŜenia nowej warstwy ścieralnej, to jej
tekstura powinna być jednorodna, złoŜona z nieciągłych prąŜków podłuŜnych lub innych form
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
JeŜeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów
bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki:
a) naleŜy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie moŜe
przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawęŜnika (ścieku)
dopuszcza się większy uskok niŜ określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
Do frezowania warstw ścieralnej przed ułoŜeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych naleŜy uŜyć
frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki
poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z
dokładnością ± 5 mm.
5.5. Podbudowa tłuczniowa
5.5.1. Przygotowanie podłoŜa
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych,
wyraŜony wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu
nie moŜe przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch
warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki albo
równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego,
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi
się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy
uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką
wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem
drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy
powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.
5.5.3 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
5.6.1. Przygotowanie podłoŜa pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 9.
Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.

Drogi i place

PodłoŜe pod warstwę
ścieralną

1
2
3

Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i
parkingi

6
9
12

wiąŜącą i
wzmacniającą
9
12
15

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 3, podłoŜe naleŜy wyrównać
poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową
lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub upłynniacza podano w tablicy 10.
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Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez InŜyniera.
Tablica 10. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp.

1
2
3
4

Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2
PodłoŜe pod warstwę asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
od 0,5 do 0,7
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
od 0,3 do 0,5
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem
od 0,2 do 0,5
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni
PodłoŜe do wykonania warstwy z
mieszanki betonu asfaltowego

5.6.2. Połączenie międzywarstwowe
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 11.
Tablica 11. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp.

Połączenie nowych warstw

1

Podbudowa asfaltowa

2

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca
Asfaltowa warstwa wiąŜąca

3

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2
od 0,3 do 0,5

od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6.3. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza
od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości < 8
cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)
5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy
powinien być ≥98,0%. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.
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Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych
powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.
5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35.
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na
podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.7.1. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe
stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, lub inny rodzaj
podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
5.7.2 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub
zaakceptowane przez InŜyniera.
5.7.3. Podsypka
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.7.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.
5.8. UłoŜenie KrawęŜnika
5.8.1. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
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5.8.2. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy
stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
5.8.3 Ustawienie krawęŜników betonowych
5.8.3.1. Zasady ustawiania krawęŜników
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.8.3.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.8.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny
krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1n i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 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 InŜynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.2. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) zgłoszenie realizacji zadania,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z ustaleń,
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
InŜynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
InŜyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik
projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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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 powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych 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 naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: a) ustawienie tymczasowego
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
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b) opłaty/dzierŜawy terenu,
c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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