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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST - 00
Utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie bieżącego utrzymania dojazdów
pożarowych i dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Żagań. Opracowanie obejmuje przygotowanie dokumentacji
dla robót utrzymaniowych zaplanowanych na dojazdach pożarowych i drogach leśnych w zakresie bieżącej
konserwacji nawierzchni oraz elementów jej towarzyszących.
Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych wynika z potrzeby zapewnienia dostępności do kompleksu
leśnego w poszczególnych leśnictwach oraz dojazdu do zbiorników wody. W układzie komunikacyjnym
rozpatrywanego obszaru drogi leśne mają charakter dróg technologicznych i ich utrzymanie zapewni połączenie
kompleksu leśnego z drogami publicznymi o nawierzchni twardej oraz komunikację do ujęć wody.

1.2 Zakres robót budowlanych

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
a. roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe;
- usunięcie pojedynczych krzewów i drzew, karczowanie pni;
- zdjęcie i hałdowanie warstwy humusowej z terenu przewidzianego pod roboty ziemne;
b. roboty drogowe:
- roboty ziemne z profilowaniem przekroju drogowego;
- profilowanie oraz ułożenie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych drogi;
c. roboty wykończeniowe:
- obsianie mieszankami traw korony i skarp, po uprzednim humusowaniu;

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do prac towarzyszących będzie należało geodezyjne wytyczenie
powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy.

budowli

i

inwentaryzacja

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
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 zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania, założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę,
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone
ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
1.4.1 Organizacja robót budowlanych
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania
następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót (opcjonalnie)
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania (opcjonalnie)
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości (opcjonalnie)
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Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,projekt
zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót.
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie, udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody
spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnym, pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.
1.4.3 Ochrona środowiska
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie
ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek,
występujących na tym terenie, w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.
Stosując się do wymagań w zakresie ochrony środowiska Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem koryta cieku pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze, jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dostarczy urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież, wymaganą dla ochrony
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt, transport oraz inne
urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody ludzi i innych.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów (urządzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia,
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, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Zamawiającego projekt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia jezdni przed
zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 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.
1.4.7 Ogrodzenia
W miejscach otwartych dla ruchu: przylegających do dróg, szlaków pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

1.5 Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem
1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
kod CPV:45111200-0.
2. Roboty drogowe
kod CPV:45233120-6
3. Roboty umocnieniowe i wykończeniowe kod CPV:45240000-1.

1.6 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych

Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia, instalowane w trakcie wykonywania robót, muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału, przewidywanego do wykonania robót stałych, Wykonawca przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy
instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla
każdej dostawy, w celu udowodnienia, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła,
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych
dokumentów, pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,
aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, aby sprawdzić
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Jest
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma
obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc
przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony, w dowolnym czasie, dostęp do tych miejsc, gdzie
są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3 Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest ,określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały
posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST, nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawcę. Zadba on o to, aby tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia były zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć, w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub urządzenia zamienne, inne
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy oraz powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu prac, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania różnych
środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z
harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

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
szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 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 zarządzającego realizacją umowy.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
zarządzający realizacją umowy 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 zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
6.1 Program zapewnienia jakości

Wykonawca może opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, gwarantujący wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.
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 zarządzającemu
realizacją umowy ;
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 zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenie 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 szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. 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,
Zarządzający realizacją umowy 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.
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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. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy .
Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy 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 szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy .

6.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie)
będą przekazywane na formularzach według dostarczonego wzoru lub innych, zaakceptowanych przez
zarządzającego realizacją umowy.

6.6 Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.
Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez, między innymi, swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
b. 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 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez szczegółowe specyfikacje
techniczne, 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
zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy (opcjonalnie)
Dziennik budowy nie 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 zarządzającego realizacją umowy . Do dziennika budowy należy
wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy 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 zarządzającego realizacją umowy ,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone
zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka 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 książki obmiarów.
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 zarządzającego realizacją umowy.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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 zarządzającego realizacją
umowy 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 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego
realizacją umowy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawcę i zarządzającego
realizacją umowy.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, 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
szczegółowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy. 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, przez cały
okres trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
szczegółowych specyfikacji technicznych. Będą one utrzymywane w taki sposób, aby zapewnić zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez zarządzającego realizacją umowy .

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 książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją
umowy.

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
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 zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie .
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 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 zarządzający realizacją
umowy .

8.4 Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
zarządzającego realizacją umowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
zarządzającego realizacją umowy 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 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
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, robót uzupełniających
lub robót 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 w dokumentacji projektowej i w szczegółowych
specyfikacjach technicznych 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.
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 ,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
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deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie przepustu) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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.

6.
7.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegółowych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• 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.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni,
(f) 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.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z
późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami)
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 02 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
kod CPV:45111200-0
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych.

1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.
Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do wykonania robót
ziemnych, drogowych oraz wykonania budowli i urządzeń wodnych.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac przygotowawczych należy wykarczować drzewa rosnące na terenie przeznaczonym pod
budowę ujęcia i drogi, zabezpieczyć pozostałe drzewa matami słomianymi. Należy również zdjąć warstwę
humusu z terenu wokół ujęcia i wzdłuż drogi przeznaczonej do podwyższenia warstwą 20cm, z istniejącego
zjazdu do wodopoju oraz grobli kierunkowej; humus należy złożyć w pobliżu miejsca prowadzenia prac. W
ramach prac przygotowawczych rozebrana zostanie istniejąca konstrukcja drogi oraz wykonane zostaną drogi
technologiczne wokół ujęcia. Drogi wykonać z tłucznia lub płyt drogowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiałów
•
•
•
•
•

Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały:
piasek zwykły,
tłuczeń kamienny 0-63mm
płyty drogowe żelbetowe pełne,
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III,
maty słomiane.

2.3 Szczegółowe wymagania dla materiałów

Tłuczeń i kliniec:
Tłuczeń stosowany do wykonania tymczasowych nawierzchni powinien odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-11112. Zaplanowano użycie kruszywa łamanego (tłucznia) o uziarnieniu 31,5/63 mm.
Tłuczeń należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
Płyty betonowe i żelbetowe:
Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.
Piasek na podsypkę i do zamulania spoin:
Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113.
Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych i rozbiórkowych pozostawia się do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można przewozić
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

Usunięcie drzew i krzaków
Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót, z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca
uzyska zgodę zarządzającego realizacją umowy na wycinkę drzew. Pnie (dłużyce) ściętych drzew oraz gałęzie
grubsze niż 10 cm należy załadować na środki transportowe i przewieźć na miejsce wskazane przez
zarządzającego realizacją umowy, na odl. do 2km. Gałęzie drzew, liście i krzaki powinny być zmielone na
miejscu, w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach.
Wykarczowane pnie drzew i korzenie będą transportowane na składowisko, zaproponowane przez Wykonawcę i
akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona
wyłącznie poza okresem lęgowym. Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób, aby nie
uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do usunięcia. Poza miejscami wykopów, doły po wykarczowanych
pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły po
wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody, a w przypadku zawilgocenia, przed zasypaniem powinny być osuszone.
Prace rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych – istniejącej
drogi - w stosunku, do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych 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 zarządzającego realizacją
umowy . Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST „Roboty
ziemne". Jeżeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu
komunikacyjnego, Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta. Wykonawca, w porozumieniu z zarządzającym
realizacją umowy, powinien stwierdzić przydatność zdjętej wierzchniej warstwy urodzajnej do ponownego użycia.
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania.
Projektuje się zdjęcie humusu warstwą 20cm i zdeponowanie w hałdach.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie
może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przez zastosowanie herbicydów.
Wykonanie dróg technologicznych
Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym należy wykonać na warstwie odsączającej z
piasku. Podłoże pod drogi technologiczne poprowadzone po torfie powinno być dodatkowo wzmocnione
wyściółką faszynową oraz geowłókniną. Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o
jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu.
Układanie nawierzchni z tłucznia na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, przy pomocy ładowarek.
Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub
samojezdnych. Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do warstwy
odsączającej. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.
Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm.
Zabezpieczenie drzew
Zabezpieczanie pni drzew polega na wykonaniu obudowy z desek do wysokości 2 m, przykrycie korzeni
matami słomianymi, podlanie wodą.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakości prac

Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni
pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami zarządzającego realizacją umowy.
Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów.
Prace rozbiórkowe
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 nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne".

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
a) 1 szt. usunięcia karpiny o określonej średnicy,
b) 1 ha usuniętych krzaków i zagajników,
c) zabezpieczenie drzew - szt.
d) 1 m2 powierzchni, z której należy zdjąć ziemię urodzajną, drogi technologicznej, drogi.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposób odbioru robót

Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji według pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Usunięcie drzew i krzaków
Cena 1 szt. usunięcia karpiny drzewa o określonej średnicy, obejmuje:
- karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z wszystkimi innymi
materiałami po wycince i karczowaniu,
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
Cena 1 ha usuniętych krzaków obejmuje:
- wycięcie krzaków, zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku,
- wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów,
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Na cenę 1 m2 rozebrania drogi składa się:
- rozbicie konstrukcji,
- załadunek i wywiezienie.
Na cenę 1 m2 wykonania i rozebrania drogi technologicznej składa się:
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- ułożenie nawierzchni z tłucznia lub płyt,
- utrzymanie nawierzchni poprzez oczyszczenie nawierzchni z ziemi i błota, podnoszenie zapadniętych
odcinków do profilu,
- rozebranie nawierzchni z załadunkiem na środki transportowe,
- wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty drogowe.
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 05 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
kod CPV: 45240000-1
1 WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontowaniem i utrzymaniem rowów, uszczelnień, umocnień konstrukcji przepustów, darniowania skarp,
umocnień kiszką faszynową koryta rowu, zabicia palisad, zagospodarowania podniesionego terenu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
• oczyszczanie i profilowanie rowów, profilowanie poboczy
• narzutu kamiennym luzem na geowłókninie,
• umocnienia koryta cieku powyżej ujęcia kiszką faszynową,
• wykonania darniowania,
• zabicia palisady przy wlocie do przepustu,
• humusowania i obsiewu,
• osadzenia słupków i oporników,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normam
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5. 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.
1.4.6. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełń. poboczy położone poza drogą.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Geowłóknina
Geowłóknina użyta pod umocnienia powinna posiadać następujące parametry:
- wytrzymałość na rozciąganie >= 14,5N/m,
- wytrzymałość na przebicie >= 2,4kN,
- przepuszczalność >= 7,8cm/s,
- gramatura >= 200g/m2.
Kamień do obiektów inżynierskich:
Należy użyć kamienia ze skały twardej (np. otoczaki). Kamień zgodny z normą BN-76/8952-31 oraz PN-84/B01080, PN-60/B-11104 i PN-B-11210:1996. Należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań.
Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu,
odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien
odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i
średniotwardy.
Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho-powietrznym co
najmniej 8 MPa, mrozoodporność w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciężar
objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych y = 2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych y = 1.9-3.0 kN/m3,
nasiąkliwość wodą w %: dla skał magmowych i przeobrażonych 0.5%, dla skał osadowych 2.5%.
Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne
obejmują: sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. Badania pełne
obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodporności
PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-041 H, badania gęstości pozornej PN-66/B-04100, badania
nasiąkliwości PN-85/B-04101. Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia
przedstawionego do odbioru, badania pełne należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy.
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Słupki i oporniki
Do obramowania ujęcia od strony mijanki i drogi pożarowej stosować:
• słupki betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną lub
typowe drogowe słupki krawędziowe U-2.
Odległość ustawienia słupka od krawędzi pobocza wynosi 0,25 m, nie mniej jednak niż 0,50 m od krawędzi jezdni
lub pobocza twardego. Słupki prowadzące betonowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu klasy nie
niższej niż B-25. Kształt i wymiary słupka dowolny okrągły, trapezowy prostokątny z tym, że dopuszcza się
zaokrąglenia krawędzi przekroju poprzecznego; długość słupka powinna wynosić 150 cm. Słupek powinien być
zbrojony stalą zbrojeniową według rozwiązania producenta.
Do obramowania drogi pożarowej na wysokości przepustu stosować:
• oporniki betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną
oporniki - krawężniki drogowe typu ciężkiego 20x30x100cm.
Słupki i oporniki mogą być ustawiane na:
• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
Słupki, oporniki (krawężniki) mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Drewno
Do wykonania palisad, umocnień kiszą faszynową lub wykonania konstrukcji płotków konieczne są drewniane kołki
i pale. Kołki i pale powinny być wykonane z drewna wierzbowego bądź sosnowego. Podstawą ich wykonania
powinno być drewno okrągłe lub łupane, pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być
zaciosany na długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5cm.
Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiałego.
Faszyna
Wiązki gałęzi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub drzew liściastych i iglastych oraz krzewów nazywa się faszyną.
Zasady wiązania faszyny są następujące, odległość pierwszego wiązania od odziomków powinna wynosić 30 (±
10) cm, następne wiązanie lokalizuje się w równych odstępach między dolnym i górnym wiązaniem (tabela 1).
Ostatnie wiązanie należy wykonać w odległości nie mniejszej niż 60cm od wierzchołka tak, aby w górnym wiązaniu
znajdowało się 70% prętów z dolnego wiązania.
Element
Wymiar
Długość wiązki w [m]
3
3,5
4
4,5
5
Powyżej 5
Liczba wiązań
3
3
4
4
5
5
Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa BN-63(9224-04) faszyna leśna. W faszynie leśnej nie może być gałęzi
z jałowca, kruszyny i brzozy.
Podsypka
Na podsypkę pod konstrukcję umocnień wykorzystać pospółkę spełniającą wymagania PN-B-06712. Piasek na
podsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1]. Piasek i pospółkę należy składować w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
Drut
Do wiązania kiszek należy wykorzystywać drut wyżarzony o średnicy 1,8 - 3 mm.
Ziemia urodzajna
Jeżeli Wykonawca, po stwierdzeniu, że zdjęta wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej nadaje się do wykorzystania,
może ją użyć do przykrycia skarp i terenu po akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Użyty humus nie może
zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów.
Nasiona traw
Wybór nasion traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.
Nawóz
Do zagospodarowania pomelioracyjnego zostaną użyte nawozy: sól potasowa 60%, superfosfat 18%, superfosfat
46%.
Darnina
Darnina powinna spełniać wymagania PN-B-12082.

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonywania rowu

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
• koparka,
• spycharka,
• ubijak spalinowy,
• żuraw samochodowy,
• ciągnik kołowy,
• przyczepa samowyładowcza lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiałów

Materiały budowlane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, z zachowaniem wszystkich
przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego, jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku.
Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny
nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy
zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur
oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Opakowane
rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów
BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku.
Elementy betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3 Składowanie

Rolki geowłókniny należy składować następująco:
w suchym miejscu,
ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu,
nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej,
nie krzyżować rolek,
nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień.
Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.
Materiały do wykonania umocnień siatkowo-kamiennych należy składować na podłożu wyrównanym i
odwodnionym. Kamień można układać w pryzmy, w taki sposób, aby nie były zagrożone obsunięciem.
Elementy betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Darninę układa się w
stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1m. Ułożone stosy darniny powinny
być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej wbudowywać nie należy.
Humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0m.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zakres wykonania robót

Ścinanie poboczy
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy
wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić
na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,97
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Uzupełnianie poboczy
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o
właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. Miejsce, w którym wykonywane
będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a
następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w OST
D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu
gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku
krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona
powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej,
oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,97 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].
Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie
rowu.
Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S02204, dla rowu przydrożnego w kształcie:
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trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20
m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej
krawędzi górnej rowu;
opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami kołowymi
o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość
od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Spadek podłużny rowu
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
przy nieumocnionych skarpach i dnie
w gruntach piaszczystych - 1,5%,
w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
w gruntach skalistych - 10,0%;
przy umocnionych skarpach i dnie
matą trawiastą - 2,0%,
darniną - 3,0%,
faszyną - 4,0%,
brukiem na sucho - 6,0%,
elementami betonowymi - 10,0%,
brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
Układanie geowłókniny
W miejscu przeznaczonym na narzut kamienny powierzchnię bentomatu przykryć warstwą geowłókniny
separacyjnej. Rolki geowłókniny, w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub
wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu.
Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub
prostopadłymi do osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak, by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu
należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności zakład wynosi 30 cm.
Wykonanie opasek z kiszek faszynowych
Kołki należy wbijać w grunt co 0,5m z nachyleniem 3:1. Następnie za kołki należy ułożyć kiszkę
faszynową oraz założyć za nią darń. Tak przygotowaną kiszkę faszynową należy przybić do podłoża szpilkami.
Narzut kamienny
Na wykonanie narzutu kamiennego składa się: wyładunek kamienia w miejsce wbudowania, ręcznie z
przewiezieniem kamienia taczkami, wyrównanie kamienia.
Kamienie w zewnętrznej warstwie, w miarę możliwości należy dopasować do siebie tak, aby tworzyły płaszczyznę.
Bruk kamienny
Dno piaskownika i wlotu z „mnicha” wyłożyć brukiem kamiennym, bruk należy układać na podsypce
piaskowo - cementowej, stosunek cementu do piasku 1:5. Ułożenie kamienia na podsypce powinno odbywać się
„pod sznur" (drut) naciągnięty na palikach. Sznur powinien być wzniesiony 2 - 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Układanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi obwodu bruku. Kamienie należy tak dobierać, aby
szczeliny pomiędzy sąsiednimi kamieniami mijały się i były jak najwęższe (nie przekraczały 3 cm), przy czym
kamienie należy układać tak, aby największy wymiar brył był skierowany w podkład. Po ułożeniu kamienia należy
większe szczeliny wypełnić (zaklinować) klińcem, a powierzchnię ubić równomiernie, aż do osiągnięcia
właściwego poziomu.
Darniowanie
Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi rozpoczynając od dołu. Pas dolny zostanie
oparty o kiszkę faszynową. Pasy darni należy układać tak, aby pionowe styki sąsiednich płatów darni nie trafiały
na siebie. Płaty darni powinny przylegać ściśle do siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio
przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darń należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby od strony korzeni
ściśle przylegała do podłoża. Darń należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią
darni. Liczba stosowanych szpilek powinna wynosić nie mniej niż 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat.
Układanie elementów betonowych
Słupki i oporniki układać na podsypce cementowo-piaskowej lub betonie B7,5. Elementy uszkodzone,
pęknięte, nie mogą być stosowane i w przypadku ich ułożenia Wykonawca wymieni je na własny koszt.
Wykonanie palisad
Słupki lub kołki należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji
projektowej.
Humusowanie i obsiew trawą
Przed przystąpieniem do humusowania skarp koryta cieku, ich powierzchnie powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w SST. Po przyjęciu powierzchni skarp, Wykonawca przykryje skarpy nasypów ziemią
urodzajną o grubości podanej w dokumentacji projektowej. Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej
krawędzi skarpy prowadzone w górę. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić.
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Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Dopuszcza się następujące odchyłki w
wykonaniu robót - dla grubości warstwy humusu ± 2 cm.
Zagospodarowanie pomelioracyjne
Zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac będzie polegało na:
- wyrównaniu terenu spycharką,
- rozścieleniu ziemi urodzajnej,
- uprawie płużnej (orka, wałowanie, talerzowanie, włóknowanie, wysiew nawozów, wysiew nasion,
bronowanie, pielęgnacyjne wykoszenie chwastów)
Montaż łat wodowskazowych
W trakcie montażu łat wodowskazowych należy wykonać następujące prace:
- wyznaczenie miejsca ustawienia łaty,
- osadzenie kręgu betonowego o średnicy minimalnej 800mm na podwójnej geowłókninie 2x2m
bezpośrednio na macie bentonitowej, osadzenie trójkątnej belki stalowej ,
- przymocowanie łaty, niwelacja, kontrolne powiązanie wysokościowe ze stałym reperem geodezyjnym.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.3Kontrola profilowania poboczy obejmuje
-

Spadki poprzeczne poboczy, spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją 1%.
Równość poboczy - nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN68/8931-04 [2]. Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

6.2 Kontrola jakości ułożenia geowłókniny

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową
równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.),
wielkości zakładu przyległych pasm,
ciągłości warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych.

6.4 Kontrola jakości umocnień z kiszki faszynowej

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych umocnień koryta z
Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Kontrolę umocnień cieku należy przeprowadzać w zakresie:,
• usytuowania umocnień kiszkami faszynowymi w stosunku do osi cieku,
• wymiarów przekroju poprzecznego.
• nachylenia skarp.

6.5 Kontrola jakości darniowania

Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy jest
równa i nie ma widocznych szczelin, osunięć, czy nie ma barwy charakteryzującej jej nieprzydatność i czy szpilki
nie wystają na powierzchnię. Badanie jakości darniowania przeprowadza się następująco:
a) szpilkowanie darni należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając, czy nie wystają
łebki szpilek,
b) na powierzchni około 1m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów do siebie i
do powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych.

6.6 Kontrola jakości bruków kamiennych

Kontrolę jakości bruków kamiennych należy przeprowadzać wg PN-B-12083:1996.

6.7 Kontrola jakości palisady

Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z Dokumentacją
Projektową i niniejszą SST. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna główek kołków tworzących
palisadę.

6.8 Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności ułożonej warstwy humusu z
Dokumentacją Projektową i niniejszą SST.

6.9 Kontrola jakości pozostałych prac

Kontrola jakości pozostałych prac polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonanych robót i jakości
użytych materiałów.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
-

Jednostką obmiarowa jest:
m2 (metr kwadratowy) – poboczy, układanie geowłókniny, umocnienia płytami betonowymi, darniowanie,
humusowanie, obsiew mieszanką traw, wykonanie podsypek, wykonanie bruku,
m3 (metr sześcienny) - wykonanie narzutu kamiennego luzem,
m (metr) - długość kiszki faszynowej, palisady, krawężników betonowych,
ha (hektar) - zagospodarowania pomelioracyjnego,
szt. (sztuka) - łaty.
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8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i
wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót.

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 robót poboczy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,
- odwiezienie gruntu na odkład,
- dostarczenie materiału uzupełniającego,
- rozłożenie materiału,
- zagęszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1m2 umocnionej powierzchni obejmuje:
- plantowanie powierzchni skarp i dna,
- dostarczenie materiału,
- wykonanie umocnień.
Cena 1m kiszki faszynowej obejmuje:
- dostarczenie materiału
- wykonanie opasek z kiszek faszynowych.
Cena 1m palisady obejmuje:
- dostarczenie materiału,
- zabicie i przycięcie kołków,
Cena 1ha zagospodarowania pomelioracyjnego obejmuje:
- wyrównaniu terenu spycharką,
- rozścielenie ziemi urodzajnej,
- uprawie płużnej (orka, wałowanie, talerzowanie, włóknowanie, wysiew nawozów, wysiew nasion, bronowanie,
pielęgnacyjne wykoszenie chwastów).
Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego w pkt. 5.2.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-62/B-02356
2. PN-75/B-06250
3. PN-74/B-30000
4. PN-74/B-30005
5. PN-75/B-04630
6. PN/N-03010
7. PN-73/N-03021
8. BN-69/6721-02
9. PN-B-12082
10. BN-69/8952-30
11. BN-69/8952-27
12. PN-67/M-80026
13. PN-73/N-03021
14. BN-76/8952-31
15. PN-B-06712
16. PN-B-12083:1996
17. PN-84/B-01080
18. PN-60/B-11104
19. PN-B-11210:1996

- Koordynacja wymiarowa w budownictwie
- Beton zwykły
- Cement portlandzki
- Cement hutniczy
- Woda do celów budowlanych
- Statystyczna kontrola jakości,
- jw. lecz kontrola odbiorcza,
- Kruszywa mineralne,
- Darniowanie,
- Faszyna wiklinowa,
- Kiszka faszynowa,
- Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia
- jw. lecz kontrola odbiorcza,
- Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych,
- Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
- Bruki z kamienia naturalnego, wymagania i badania przy odbiorze.
- Kamień dla budownictwa i drogownictwa .
- Materiały kamienne - Brukowiec.
- Prefabrykaty budowlane z betonu - Materiały kamienne - Kamień łamany

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski
Nr 16, poz. 120).
2. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982..
3. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Cieku i potoki górskie. CBSiPBW
„Hydroprojekt". Warszawa 1979,
4. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 15.PN/N -03010 - Statystyczna
kontrola jakości,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 06 Roboty drogowe
kod CPV 45233120-6
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni tłuczniowej przy budowie drogi leśnej

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023.
Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej: −
na warstwie gruntu ulepszonego cementem ( podbudowa pomocnicza ) lub na warstwie odsączającej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne".
Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest
uzgodniona z zarządem drogi.
Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Nawierzchnia - konstrukcja skład. się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy
strukturę wzajemnie klinującą się.
Nawierzchnia tłuczniowa - dwie warstwy z tłucznia i klińca kamiennego, leżące na podłożu ulepszonym (
podbudowie pomocniczej ), zaklinowanych i uzdatnionych miałem kamiennym do bezpośredniego przejmowania
ruchu.
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach,
wg PN-B-01100, PN-B-11112.
Tłuczeń - kruszywo łamane o wielkości ziaren od 0 mm do 63 mm.
Kliniec - kruszywo łamane o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
Miał - kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4 mm.
Niesort – kruszywo łamane o wielkości ziaren od 0 do 31,5 mm.
Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego
kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziaren o stępionych
krawędziach i narożach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są:
− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,
− niesort wg PN-B-11112,
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112,
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy
PN-S-96023. Kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2 dla warstwy dolnej, kruszywo klasy II lub, gatunek 1 dla
warstwy górnej.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: zrywarek lub pługów, kultywatorów do ewentualnego spulchnienia gruntów, zgarniarek lub
spycharek, jeśli wymagane jest wstępne wyrównanie profilu podłużnego, równiarek lub koparek wyposażonych w
łyżki o profilu trapezowym do wykonania rowów odwadniających, równiarek lub szablonów do wyprofilowania
przekroju poprzecznego korony drogi, walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców
wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych, przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.)
wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody.układarek lub równiarek
do rozścielania tłucznia, walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców
wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów)
zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. Walce
stalowe gładkie, lekka rozsypywarka kruszywa, szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami. sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiałów

Transport kruszywa
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić przy użyciu
zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora). Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidują
inaczej, czynności profilowania mogą być wykonywane łącznie z robotami ziemnymi. Profilowanie nawierzchni
gruntowej należy rozpocząć od wykopania rowów (o przekroju trójkątnym przy użyciu równiarki lub trapezowym
przy użyciu koparki z odpowiednim osprzętem) z jednoczesnym przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia
rowów, na koronę drogi. Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju
poprzecznym przy użyciu równiarki. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków
podłużnych i poprzecznych należy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy użyciu szablonu.
Zaleca się wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy użyciu dwóch równiarek, z których:
jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt, druga rozściela i wyrównuje przesunięty grunt.
Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej równiarkami zaleca się, aby długość jednorazowo profilowanego
odcinka wynosiła co najmniej 250 m i była tak dobrana, aby: profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego
dnia roboczego a na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).
Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić. Liczbę przejść sprzętu zagęszczającego
potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie, np. na odcinku próbnym.
Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności optymalnej.
Jeżeli wilgotność 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 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera. Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od
krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.
Zagęszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi.
Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu
zagęszczającego.

5.3. Odcinek próbny

Przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, w celu: stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy
rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy, określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstw zagęszczanych, ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do
uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy, dokonania korekty uziarnienia kruszyw.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonywania nawierzchni. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 50 do 100 m2, a długość nie
powinna być mniejsza niż 25 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inspektora nadzoru.
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5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza niż 7 cm.
Kruszywo grube w warstwie dolnej powinno być rozkładane na jednakową grubość, przy użyciu układarki albo
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i
zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Warstwy dolnej
(o ile będzie układana na niej od razu warstwa górna) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie
między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy
klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem i miałem.
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed wałami.
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców
gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku
próbnym. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana
(dogęszczona) przez walce ogumione na całej jej szerokości w okresie od 1 do 2 tygodni.

5.5. Układanie nawierzchni asfaltowej

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektowa. W miejscach niedostępnych dla
sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie
zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe
stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru atesty lub
deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, do ich akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować, z częstotliwością podaną
poniżej, następujące właściwości: -uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i
zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 500 m2, Zagęszczenie
profilowanej drogi gruntowej należy sprawdzać wykonując oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z
BN-77/8931-12. Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzić na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z
dokumentacją projektową. Odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać niżej podanych
wartości dopuszczalnych: głębokość rowów 5 cm, szerokość dna rowów trapezowych 5 cm, pochylenie skarp 10
% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m.
Odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 0,1 %.
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe spadki dna rowów, które powinny być zgodne z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubość warstwy, Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.
Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w
wymaganiach ogólnych.
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6.5. Pomiar nośności nawierzchni

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 500 m2 lub według zaleceń Inspektora nadzoru.
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku
wnos nie
mniejszym
niż, %

Wymagane cechy
Wskaźnik
zagęszczenia
IS nie
mniejszy niż

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm
40 kN

50 kN

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa
od pierwszego
od drugiego
obciążenia E1
obciążenia E2
60
120
80
140
100
180

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną
odrzucone. Jeżeli kruszywa, niespełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru,
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całej grubości warstwy,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Roboty te, Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.
Niewłaściwa nośność nawierzchni
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych
robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania
przez Wykonawcę robót.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy)

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i
wymaganiami określonymi w SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
− prace pomiarowe i oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, ) w warstwie dolnej i zagęszczenie,
− rozłożenie warstwy niesortu w warstwie górnej, zaklinowanie warstwy , skropienie wodą i zagęszczenie
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 10.

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
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4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

Jednostka Projektowa: PROJEKT

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskażnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
32. DROGI LEŚNE Poradnik techniczny Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Warszawa 2006
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