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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Numer ST

Numer
CPV

Wyszczególnienie robót

ST-0

45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

ST-1

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

ST-2

45110000-1

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ

ST-3

45233300-2

KORYTO WRAZ Z POFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

21-23

ST-4

45233250-6

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

ST-5

45233124-4

KRAWĘŻNIKI

ST-6

45233222-1

OBRZEŻA

24-28
29-34
35-38

ST-7

45233220-7

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Spis treści
3 – 14
15-16
17-20

39-64
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ST-0

45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z
PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.
OBOWIĄZUJE DLA :

PRZYSTANEK 23.1 BOGUSZÓW GORCE_GŁÓWNA
PRZYSTANEK 23.2 BOGUSZÓW GORCE_TRAUGUTTA
PRZYSTANEK 23.3 BOGUSZÓW GORCE_KAMIENNOGÓRSKA
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
Specyfikację techniczną <WYMAGANIA OGÓLNE > należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów
robót – wymienionych w wykazie pełnym specyfikacji technicznych.
Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami określonymi:
- w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) ;
- zakresem określonym w rozporządzeniu „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn. 02.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
1.3. Nazwy i kody grup (wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV)
45000000-7 <Roboty budowlane >
1.4. Informacje o terenie budowy:
Urządzenia na terenie budowy:
Sieci na terenie budowy:
Utrudnienia w dostępie do mediów:

Funkcjonujące w użytkowanym budynku
Funkcjonujące w użytkowanym budynku
Funkcjonujące przyłącza do sąsiednich budynków

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy:
- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów;
- udostępni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa obejmuje cześć budowlaną obiektu do budowy (projekty wykonawcze budowlane
+ przedmiary robót + kosztorys inwestorski do dyspozycji Zamawiającego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegółowych ustaleniach i uzgodnieniach z
użytkownikiem pracowni oraz rzeczoznawcami uzgadniającymi pod względem przepisów szczególnych. Dokumentacja ta rozwiązuje wszystkie główne
zagadnienia pozwalające na realizację przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja została zatwierdzona i uzyskała decyzję pozwolenia na budowę.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w załączeniu do protokołu przekazania. W przypadku
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają wykonawcę któremu udzielono zamówienia publicznego w wyniku
postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji powykonawczej wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej.
W s z e l k i e z m i a ny w do k u m e n t a c j i p r o j e k t o w ej po wi nn y by ć wp r o w a dz o n e n a pi ś m i e i autoryzowane przez inwestora. Istotne zmiany
dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z projektantem.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora, wykonawca
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt
w 5 egzemplarzach i przedłoży je inwestorowi do zatwierdzenia.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi:
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wynikająca z ustaleń szczegółowych zawartych
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W razie rozbieżności wielkości liczbowych z rysunku i wymiarów ze skali rysunków – wartości liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla
danego elementu) są ważniejsze. W razie braku zgodności linii wymiarowych dot. danego elementu –należy zgłosić do wyjaśnienia przez Projektanta.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.
Wielkości określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Przekazana DP stanowi część szczegółowych warunków umowy, uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez: 1)

3

Zamawiającego, 2) sporządzoną przez Wykonawcę.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu
(w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych planów organizacji budowy w celu
jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( możliwości dojazdu do posesji) na terenie budowy, do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia
i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi
i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności
w dzień i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez inwestora. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez inwestora.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć
teren budowy przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie.
Wykonawca jest także zobowiązany do zabezpieczenia strefy bezpośrednio przyległej do terenu budowy, znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagrożeń
wynikających ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktów chodników i jezdni przed upadkiem przedmiotów z
wysokości.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów t norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, okopów i dróg
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami ł zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej– zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na
czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót
Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy l ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez
projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania
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potwierdzenia zakończenia przez inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie się do prawa l innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w szczególności
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (wraz z późn. zmianami)
w stosunku do autorów Dokumentacji Projektowej.
1.4.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym
przez inwestora. Jeśli inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiający materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z
PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a)
Prace niwelacyjne
b) Zabezpieczenia istniejących urządzeń specjalistycznych na powierzchni objętej inwestycją lub w jej bezpośrednim pobliżu - szczelnie przeciwpyłowo
i przeciw-udarowo (w przypadku możliwości powstania uszkodzeń mechanicznych);
c)
Przeniesienie i zeskładowanie elementów wyposażenia ruchomego pomieszczeń i ewentualnych elementów pochodzących z odzysku w miejsce
wskazane przez Zamawiającego;
d) Zabezpieczenie ciągłości zasilania w energię elektryczną innych pomieszczeń podczas demontażu instalacji elektrycznych w obszarze inwestycji;
e)
Zabezpieczenie istniejących zewnętrznych wspólnych przyłączy mediów do budynku oraz użytkowanych instalacji wewnątrz budynku na długości
przebiegu przez obszar inwestycji;
f)
Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przyściennej na zewnątrz budynku w trakcie prac przy-elewacyjnych i na wysokości;
g) Zabudowanie odrębnego układu zasilania i pomiarowego w energię elektryczną dla potrzeb budowy;
h) Zabudowanie odrębnego układu zaopatrzenia i pomiarowego w wodę dla potrzeb budowy;
i)
Zainstalowanie odrębnego kontenerowego węzła sanitarnego na potrzeby budowy;
j)
Bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół budynku w strefie budowy;
k) Segregacja, transport i składowanie odpadów;
l)
Bieżące wykonanie dokumentacji powykonawczej;
m) Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami atmosferycznymi;
n) Prace geodezyjne;
1.7.Określenia podstawowe:
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzana są zgodne ze
zharmonizowana specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –
składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia , dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o
podmiotach władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;
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c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów
i punktów wysokościowych (reperów);
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego;;
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń;
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu;
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych -zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby
budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót -należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r.,
z późniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptację, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec
czynności wykonawcy na budowie
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi ( eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty
budowlane.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Księga obmiarów - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obiekt budowlany – przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, stanowiący całość techniczno-użytkową.
Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu ( odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót..
Teren budowy – powierzchnia na której prowadzone są roboty budowlane wraz z powierzchnią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenie techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne.
Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usługi robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r., z późniejszymi zmianami)
, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających jest obowiązkowe
Wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona
przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
Przyjęte oznaczenia i skróty
PN
- polska norma
BN
- branżowa norma
ST-O
- specyfikacje techniczne-wymagania ogólne
ST-1,2,3. specyfikacje techniczne zgodne z numeracją działów
DP
- dokumentacja projektowa
PZJ
- program zapewnienia jakości
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2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:
Podać należy, że przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i
urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności z Polską Normą,
a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem
i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów
budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące p r o p o n o w a n e g o ź r ó d ł a w y t w a r z a n i a , z a m a w i a n i a l u b w y d o b y w a n i a t y c h m a t e r i a ł ó w i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora.
2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
2.7. Materiały nie-odpowiadające wymaganiom:
Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora .
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy
na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych:
a) na użycie tych materiałów wg. pierwotnego przeznaczenia;
b) na użycie tych materiałów do innych robót.
W każdym z ww. przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów:
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w
specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody.
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie niedopuszczone do pracy.
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji
technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.1.Transportport poziomy:
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów, (szczególnie
wielkogabarytowych) oraz urządzeń.
Skala i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
4.2.Transport pionowy:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustaleń środki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Użycie środków transportu pionowego ( dźwigi, żurawie i in. ) wymaga i szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie
czynnych zakładów.
5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
przepisach szczegółowych.
Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu
i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru
sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub
skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:
Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i
graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie
produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe, parking,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp.
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5.4. Projekt organizacji budowy:
Należy podać, że Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.
5.5. Projekt technologii i organizacji montażu:
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu
technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.
5.6. Czynności geodezyjne na budowie:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów
wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budynki, mosty, wiadukty, chłodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni
stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej
przez inspektora nadzoru.
5.7. Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI - badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót
6.1. Zasady kontroli jakości - Program Zapewnienia Jakości (PJZ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek
i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu
realizacją umowy opracowania pt. „Program zapewnienia jakości.”
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.
1. Część ogólna określa:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym;
- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania;
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych;
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów;
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót;
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenie badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
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być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora.
6.3. Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy:
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
- umowy cywilno-prawne;
- protokoły przekazania terenu budowy;
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu -także dziennik montażu;
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych;
- protokoły z narad i ustaleń;
- korespondencja na budowie;
- operaty geodezyjne;
- księga obmiarów robót;
- dokumenty laboratoryjne;
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.
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 inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.
6.5.1. Dziennik budowy:
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy trenu budowy do końca
okresu g w a r a n c y j n e g o . O d p o w i e d z i a l n o ś ć z p r o w a d z e n i e d z i e n n i k a b u d o w y z g o d n i e z obowiązującymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.
Zapisy w dzienniku 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, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora.
6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z.
polską normą;
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5.3. Księga obmiarów.
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z el em en t ó w r ob ót . Ob m i ar y w y k on a ny c h r ob ót
p r z ep r o w a d z a s i ę w s p os ó b c i ąg ł y w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.
6.5.4. 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 PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy
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podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających
normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót
wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie
powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu
lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
nie wymagają dla kreślonych robót inaczej:
- objętości będą wyliczone w [m3],;
- powierzchnie będą wyliczone w [m2];
- sprzęt i urządzenia będą wyliczone w sztukach [szt.];
- zamknięte zbiory elementów będą wyliczone w kompletach [kpl.]
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją
umowy.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów:
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na
karcie obmiarowej .
8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorów:
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale wykonawcy:
- odbiór częściowy;
- odbiór etapowy;
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
- odbiór końcowy;
- odbiór po okresie rękojmi;
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto występują następujące odbiory:
przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbiór częściowy i odbiór etapowy:
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą
być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających:
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy powiadomieniu inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami
8.1.3. Zasady odbioru końcowego.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów wymienionych poniżej.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporządzając Protokół odbioru robót
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budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i
technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności
i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a)
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
b)
Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne;
c)
Recepty i ustalenia technologiczne;
d)
Dzienniki budowy i księgę obmiarów;
e)
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
f)
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ;
g)
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych
zgodnie z ST i PZJ;
h)
Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. Przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych
robót właścicielom urządzeń;
i)
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
j)
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. Terminy wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.1.5. Odbiór po okresie rękojmi:
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór. "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania
następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.1.6. Odbiór ostateczny -pogwarancyjny
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.1.7. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego
odbioru obiektu budowlanego.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności:
- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza,
instalacje technologiczne i inne;
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne;
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w " Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych.
8.1.8. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiającym, należy określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca.
W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także
urządzeń technologicznych, można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego.
Do pełnego "produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji zakładu
produkcyjnego, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.
Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, łącznie z kosztorysem rozruchu.
8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu;
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony;

12

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych;
g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych;
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;
i) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;
k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących - przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;
l) oświadczenie kierownika budowy o:
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,
m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń
n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
o) karty gwarancyjne urządzeń technicznych;
p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba;
r) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego;
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny
one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w warunkach umowy.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu);
2. Spis treści;
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu;
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia;
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji;
8. Instrukcje postępowania awaryjnego;
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych
niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń.
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do
takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.
8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ),
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom instalacji,
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – przepisy związane:
10.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie dokumentacji:
1.Projekt budowlany i wykonawczy
2.Przedmiar robót.
3.Karty technologiczne urządzeń
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:
Akty prawne –ustawy:
[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z późn. zm. ).
[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
[03] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
[04] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.Nr 98, poz. 1150).
[05] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1229).
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[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z późn. zm.).
[07] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpóźn. zm.).
[08] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,Nr 204, poz. 2086).
[09] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Akty prawne –rozporządzenia:
[01]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjnokartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).
[02] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
[03] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności Wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).
[04] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do Wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz.1780).
[05] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401).
[06] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).
[07] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić
po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).
[08] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,
poz.1650 z 2003r.)
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowanych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z 2002r.z późniejszymi zmianami)
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania
w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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ST-1

45100000-8

Przygotowanie terenu pod
budowę

11.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z robotami przygotowawczymi dla

PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z
PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.
21.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1
31.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac przygotowawczych:
Przygotowanie placu budowy
Przekopy kontrolne
41.3.1. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale.

51.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Inwestorskiego oraz
architekta prowadzącego.
1.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 0
1.3. Sprzęt :
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0
1.4. Transport :
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
1.5.Wykonanie robót
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST 0
Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być
wykonane, a w szczególności:

ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna
wynosić nie mniej niż 1,50 m,

zabezpieczyć masy ziemne przed osunięciem w trakcie wykonywania wykopów

wykonać przekopy ochronne ustalające miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji

umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice ostrzegawcze,

wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne,

wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są
założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego
kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,

w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób
umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót,

założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących
okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w czasie wykonywania robót),

zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,

usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi.

Wykonawca dokona próbnych przekopów celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia wskazanego na mapie uzbrojenia.
1.6. Kontrola jakości robót :
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 0
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Sprawdzeniu podlega prawidłowość montażu rusztowań, ich stabilność, skuteczność uziemienia.
1.7. Obmiar robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST 0
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robót.
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.
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1.8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0
1.9. Warunki płatności :
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz ST 0
1.10. Przepisy związane :
1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).
2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).
3.
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz.
1157).
4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
5.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.
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ST-2

45110000-1

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW
DRÓG, OGRODZEŃ

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania: PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SA-

MOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.

1.2.
Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisa nych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykonywaniem rozbiórki
elementów dróg, ogrodzeń
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
 warstw nawierzchni,
 krawężników, obrzeży i oporników,
 ścieków,
 chodników,
 ogrodzeń,
 barier i poręczy,
 znaków drogowych,
 przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”.

2.2 Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:



rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np.
7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
 rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z desek (np.
3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,
 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub
płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,
 rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],
 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,
 kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.

3.

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.

3.2 Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
 spycharki,
 ładowarki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe,
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 frezarki nawierzchni,
 koparki.

4.

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

5.2 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”.
5.3 Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w ST
D.05.03.11 „Recykling”.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez
Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w „Roboty ziemne”.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”.

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

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
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dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozkucie i zerwanie nawierzchni,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
 odsłonięcie ścieku,
 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
 uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
 demontaż elementów ogrodzenia,
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
 demontaż elementów bariery lub poręczy,
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
 odkopanie i wydobycie słupków,
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;

19

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
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ST-3

45233300-2

KORYTO WRAZ Z POFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania: PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SA-

MOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Za kres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST -0
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do
trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
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projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu

Autostrad i dróg
ekspresowych

Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm

1,03

1,00

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego
podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość

i pomiarów

badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

Lp.

*)

4

Spadki poprzeczne

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie *)

10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

i dróg

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

i

Cd. tablicy 2
7

Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Normy
1.
PN-B-04481
2.
PN-/B-06714-17
3.
BN-64/8931-02
4.
5.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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ST-4

45233250-6

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania: PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SA-

MOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.

1.1.Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisa nych w podpunkcie 1.1.
1.2. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej
kostki betonowej. Zakres obejmuje:

-

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej podwójne „T" gr. 8 cm, kolor elementów zgodnie z dokumentacją
projektową i przedmiarem robót., ułożenie kostek na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8 cm, kolor grubość elementów zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, układanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

1.3.Określenia podstawowe
1.3.1.Kostka betonowa brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w procesie produkcji.
1.3.2.Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
"Wymagania ogólne".
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne".
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w „Wymaga nia Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania Ogólne".
2.2. Kostka betonowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Dopuszcza się zastosowanie kostki brukowej spełniającej wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.
Należy zastosować kostkę grubości 8 cm koloru zgodnego z Dokumentacją Projektową. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać
2 mm.
2.2.1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta
Dopuszczalne odchyłki
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Grubość kostki
Długość
Szerokość
Grubość
mm
mm
mm
mm
< 100
±2
±2
±3
> 100
±3
±3
±4
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być < 3 mm.
Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)
Długość pomiarowa
mm
300
400

Maksymalna wypukłość
mm
1,5
2,0

Maksymalna wklęsłość
mm
1,0
1,5

2.2.2.Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.2.2.1 .Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających
Klasa
Znakowanie
Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2
3
D
Wartośćśrednia < 1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5
2.2.2.2.Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości
rozłupania.
2.2.2.3.Trwałość (ze względu na wytrzymałość)
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą
trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt. 2.2.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.
2.2.2.4.Qdporność na ścieranie
Klasa
Oznaczenie

3

H

Wymaganie
Pomiar wykonany wg zał. G nor- Pomiar wykonany wg zał. H normy
my (na szerokiej tarczy ściernej)
(na tarczy Bohmego)
< 2 3 mm
< 20000 mm/5000 mm2

2.2.2.5.0dporność na poślizg/poślizgnięcie

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że ich górna powierzchnia
nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni.
Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na poślizg/poślizgnięcie.
2.2.3.Aspekty wizualne
•

Wygląd

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie powinna wykazywać wad, takich
jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie dopuszcza się występowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne).
•

Tekstura

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producen ta.
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. (Uwaga: Różnice w jednolitości
tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne).
• Zabarwienie
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. (Uwaga: Różnice w jed-
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nolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez
zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne).
2.3.Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1.Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 32,5. Zaleca się stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.
2.3.2.Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN EN 1008.
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i
działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybawienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

2.4.Produkty brukarskie granitowe powinny posiadać aprobate techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (IBDiM), a każda partia dostarczona na
budowę deklarację zgodności producenta.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni, krawędzi oraz naroży nie powinny przekraczać następujących wartości:
1. Stan powierzchni licowej:
- tekstura – jednorodna w danej partii
- rysy i spękania – niedopuszczalne
- kolor wg katalogu dostawcy – jednolity dla danej partii
- przebarwienia – dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą – niedopuszczalne
- naloty wapienne – dopuszczalne
Kształt i wymiary
Kształt i wymiary kostki granitowej powinny być zgodne z katalogiem producenta.
Dla gatunku 1 dopuszcza się następujące odchyłki od wymiarów:
- długości i szerokości ± 0,5 cm,
- grubości ± 0,7 cm,
Wytrzymałość na ściskanie
Średnia wytrzymałość na ściskanie, powinna być nie mniejsza niż:
- dla klasy „I” 160 MPa
 dla klasy „II”120 MPa.

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość nie powinna przekraczać wg. PN-B-04101:

- dla klasy „I” 0,5 %

- dla klasy „II”1,0 %


Mrozoodporność

Odporność na zamrażanie kostki granitowej w klasie I nie bada się zgodnie z PN-B-04102. W klasie II odpornośc na zamarażanie jest całkowita.


Ścieralność

Ścieralność badana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie powinna przekraczać:

- dla kostki klasy „I” – 0,2 mm
- dla kostki klasy „II” –0,4 mm
2.5. Piasek
Należy zastosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B 11113.
2.6. Cement
Należy zastosować cement spełniający wymagania normy PN-EN 197-1.
Cement należy transportować zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania Ogólne".

3.2.Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
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-

betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".
4.2.Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7
wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji.
5.2. Podłoże
Przed wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy przygotować podłoże zgodnie ze STWiORB oraz . Koryto wy konane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Kostki należy układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm po zagęszczeniu.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa podbudowy
W dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa podbudowy, jej wykonanie powinno być zgodne z
warunkami określonymi odpowiednio dla rodzaju w STWiORB

5.5. Układanie kostki betonowej
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalone go w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych
powierzchniach o prostym ształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z
wymaganą dokładnością.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, poniewaś po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od
3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne".
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.
Niezależnie od posiadanego aprobaty, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2 i wyniki badań
przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi STWiORB. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
o szerokości do 3 m:

± 1 cm,

o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, szerokości koryta: ± 5 cm. 6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej STWiORB.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej
6.4.1.Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 ułożonej nawierzchni i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±
0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne".
8.2.Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy na własny
koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne".
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8 obejmuje:
- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

-

zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,

-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ułożenie i ubicie kostki,

-

wypełnienie spoin, uporządkowanie terenu robót,

-

przeprowadzenie wszystkich
niezbędnych badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.

PN
PN
PN
BN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

EN 1338
EN-197-1
EN 1008
88/6731-08
B-04111
B-06250
B-06712
EN 197-1
B-32250
B 11113

BN 68/8931-01

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.
Cement. Część 1 skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek
Cement. Transport i przechowywanie.
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

ST-5

45233124-4

KRZWĘZNIKI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w ramach realizacji zadania: PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SAMOCHO-

DÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisa nych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres Robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Zakres robót obejmuje:
ustawienie krawężników drogowych 15x30x100 cm na ławie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie
krawężników drogowych najazdowych 15x22x100cm na ławie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni, pasy dzielące, wyspy
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 1.4.3.Podsypka
- warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
1.4.4.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne"
pkt. 1.4 "Określenia podstawowe".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w . „Wymaga nia Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.
2.3. Krawężniki betonowe
Do wbudowania należy użyć krawężniki drogowe betonowe 15x30x100 z jednego lub różnych rodzajów betonów - uliczne, prosto kątne ścięte a także krawężniki najazdowe.
Krawężniki powinny spełniać wymogi PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań - dla krawężnika
betonowego do stosowania z solą odladzającą w warunkach mrozu.
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawężniki należy wykonać z betonu, spełniającego następujące wymagania:
- klasa nie niższa niż B 30 (C 25/30), nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność nie niższa niż F 150,
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większą niż 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (od wymiarów nominalnych krawężników betonowych):

-

długość±1 %>4mm i <1 Omm,
dla powierzchni ±3%,£3mm i <5mm,
dla innych części ±5%,£3mm i <10mm

Właściwości fizyczne i mechaniczne :
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Wytrzymałość na zginanie min 5 MPa - tolerancje: każdy pojedynczy wynik >4MPa

-

Odporność na poślizg - zadawalająca,
Trwałość odporności na poślizg - zadawalająca,
Odporność na warunki atmosferyczne wg Zał. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu :wartość średnia <1,0kg/m2, przy
czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 Odporność na ścieranie - klasa odporności

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne - porównywalne z próbkami dostarczonymi przez Producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę.
2.4. Piasek
Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Należy zastosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B 11113.
2.5. Cement
Cement na podsypkę CEM I klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania PN EN206-1. Cement należy transportować zgodnie z wymaganiami BN-88/6731 -08.
2.6. Materiały do posadowienia krawężników
Krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem.
Do wykonania ławy należy zastosować beton klasy C 20/25 spełniający wymogi normy PN EN-206-1. Do
wykonania betonu na ławę należy użyć:

-

cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1,
kruszywo wg PN-B 06712,
wodę wg PN-EN 1008.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty
technicznej.
2.8.Woda
Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do ustawienia krawężnika betonowego
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

-

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".
4.2.Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.
4.3.Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpie czających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji.
5.2. Wykonanie koryta pod ławę
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3.Ława betonowa
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, i powinno
wynosić 12cm, na zjazdach 3cm, na przejściach dla pieszych Ocm. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.5. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą za lewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1.Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. Pomiary długości i głębokości uszko dzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340
Krawężniki betonowe.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Kontrolne badanie laboratoryjne: Ocenę przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody
badań.
6.2.2.Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 .Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a)

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1
cm na każde 100 m ławy.
b)

Wymiary ław.
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
c)

dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d)

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy
ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a)
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m usta wionego krawężnika,
b)
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c)
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika,
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d)

dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest jeden metr (m) ustawionego krawężnika betonowego na ławie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej.
Jednostką obmiarowąjest m3 (metr sześcienny ) wykonanej ławy betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne".
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-

wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy na własny
koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano zgodnie z wymaganiami „Wymagania ogólne".
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3ławy betonowej obejmuje:

-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m krawężnika betonowego obejmuje:
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-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
wypełnienie spoin zaprawą cementową,
wypełnienie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową,

zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
uporządkowanie terenu robót,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN EN 1340
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań .
2. PN EN 1008
Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek
3. PN B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN EN-197-1
Cement. Część 1 skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
5. BN 88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN EN206-1
Beton. Cześć 1, Wymagania właściwości produkcja i zgodność
7. PN B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
8. BN 74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
9. PN B-06050
Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
10 BN 64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
.
11 PN B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
.

ST-6
.

45233222-1

OBRZEŻA

WSTĘP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania: PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SA-

MOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisa nych w podpunkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 8x30
cm na ławie betonowej.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub innych materiałów.
1.4.2.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.4.4.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne".
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w . „Wymagania ogólne".
2.2. Obrzeża betonowe
Należy zastosować betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004. Beton
obrzeży powinien spełniać następujące wymagania:
klasa nie niższa niż C 25/30, nasiąkliwość klasa B mrozoodporność nie niższa niż F 150,
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (od wymiarów nominalnych):
-

długość±1 %>4mm i <1 Omm

-

dla powierzchni ±3%,£3mm i <5mm dla
innych części ±5%,£3mm i <10mm

Właściwości fizyczne i mechaniczne:
Wytrzymałość na zginanie min 5 MPa - tolerancje: każdy pojedynczy wynik >4Mpa (klasa T) Odporność na poślizg -zadawalająca
-

Trwałość odporności na poślizg -zadawalająca
Odporność na warunki atmosferyczne wg Zał. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu: wartość średnia <1,0kg/m2, przy
czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 Odporność na ścieranie - klasa odporności H

Wygląd: bez rys i odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w elementach warstwowych.
Tekstura i zabarwienie: powinno być porównywalne z próbkami dostarczonymi przez Producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę.
2.3. Materiały do posadowienia obrzeży
Obrzeża należy posadowić na ławie betonowej z obustronnym oporem.
Do wykonania ławy należy zastosować beton klasy C 20/25 spełniający wymogi normy PN EN-206-1. Do
wykonania betonu na ławę należy użyć:
-

cement portlandzki klasy 32.5N wg PN-EN 197-1,

-

kruszywo wg PN-B 06712,

-

wodę wg PN-EN 1008.
Konsystencja wilgotna/półsucha, opad stożka < 20mm
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".
4.2. Transport obrzeży
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji.
5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie.
5.3. Wykonanie
Obrzeża betonowe ustawia się na wykonanej ławie z klińca kamiennego o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na ławie betonowej (uwaga- dolną część ławy należy wykonywać bezpośrednio
przed ułożeniem obrzeży t.j. zanim beton całkowicie zwiąże, tak aby bezpośrednio po ustawieniu obrzeża móc wykonać boczne
części ławy. Ławę w takim przypadku należy bezwzględnie wykonywać w obustronnych szalunkach aby możliwe było dobre zagęszczenie mieszanki betonowej i jej połączenie z częścią dolną ławy i obrzeżem)
w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. Pomiary długości i głębokości uszko dzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)
b)
c)

koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

-

linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną
głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest jeden metr(m) ustawionych i odebranych obrzeży betonowych na ławie z klińca kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne".
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowa niem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy na własny
koszt.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostkowa
Cena za metr (m) ustawionego i odebranego obrzeża betonowego na ławie z klińca kamiennego obejmuje:
-

wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

-

zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,

-

roboty przygotowawcze,

-

wykonanie koryta,
wykonanie ławy z klińca kamiennego,
ustawienie obrzeży,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
uporządkowanie terenu robót,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń.

-

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1340
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
2. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06250
Beton zwykły
4. PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
7. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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1Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane w ramach PRZEBUDOWA
PLACU POSTOJOWEGO NA PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, WRAZ Z PRZYSTANKIEM
AUTOBUSOWYM.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkt 1.1, zgodnie z Specyfikacją ST-O „Wymagania Ogólne”.
2Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 oraz norm związanych, , zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji
projektowej.
3Określenia podstawowe
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji ST-O
– „Wymagania Ogólne”
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę.
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze D 45 mm oraz d ≥2 mm.
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze D 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub
przetworzenia kruszywa sztucznego.
Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona na
gorąco, spełniająca określone wymagania.
Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z wyłączeniem asfaltu
lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm.
Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i podbudowy, w której
wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm.
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych
oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany
do asfaltu lub do kruszywa.
Środek niskowiskozowy – jest to substancja chemiczna, która dodana do asfaltu zmniejsza jego lepkość w
temperaturze otaczania kruszywa, powodując obniżenie temperatury produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej oraz umożliwiając jej wbudowanie w niższej temperaturze niż w przypadku stosowania asfaltu
bez dodatku. Wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowanej z asfaltem z dodatkiem
niskowiskozowym charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi wartościami wymaganych parametrów
normowych niż mieszanka mineralno-asfaltowej ze zwykłym asfaltem drogowym.
Technologia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej o obniżonej temperaturze – technologia, w której w
wyniku zastosowano odpowiedniego rodzaju asfaltu drogowego oraz odpowiedniej jego postaci, np. asfaltu
spienionego wodą lub zeolitem, wytwarzana jest mma o obniżonej temperaturze produkcji w porównaniu do
mma wytwarzanej w sposób tradycyjny na „gorąco”. Wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa
wyprodukowana w technologii o obniżonej temperaturze charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi
wartościami wymaganych parametrów normowych co mieszanka mineralno-asfaltowej z asfaltem
drogowym (wytworzona w sposób tradycyjny).
Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozostają na górnym
sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny
wymiar sita może być równy 0.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na wymiar
największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
Pozostałe określenia są zgodne ze Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, odnośnymi normami oraz
odnośnymi normami.
4Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt
1.5.
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MATERIAŁY
1Ogólne wymagania dotyczace materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji ST-O. "Wymagania Ogólne" pkt 2.
Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu od KR1 do KR7 są określone w odpowiednich
rozdziałach niniejszej Specyfikacji.
W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 12591 wraz załącznikiem
krajowym NA i PN-EN 14023 wraz załącznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 wraz z załącznikiem
krajowym NA.
2Asfalt
Na drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR7, należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w
PN-EN 12591 wraz załącznikiem krajowym lub asfalt modyfikowany polimerami na drogach o kategorii
ruchu od KR3 do KR7 spełniający wymagania określone w PN-EN 14023 wraz z załącznikiem krajowym.
Dopuszcza się stosowanie asfaltów specjalnych, np. asfaltów wielorodzajowych spełniających wymagania aprobat
technicznych.
Dopuszcza się stosowanie asfaltów modyfikowanych gumą lub dodatkiem granulatu gumowo-asfaltowego
spełniających wymagania aprobat technicznych.
Dobór asfaltów do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Rodzaj lepiszcza asfaltowego do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej w zależności od kategorii ruchu
Kategoria ruchu
KR1-KR2
50/70

KR3-KR4
KR5-KR7
35/50
35/50
50/70
PmB 25/55-60
PmB 25/55-60
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70
Dopuszcza się stosowanie dodatków modyfikujących asfalty, np. modyfikacja asfaltu gumą z przetworzonych opon
samochodowych lub granulatu gumowo-asfaltowego.
3Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania podane w tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości wypełniacza

1
2
3
4
5

Uziarnienie według PN-EN 933-1 (dotyczy wypełniacza dodanego)
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7:
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2,
kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

6
7
8
9
10

Wymagania
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043
MBF10
1 %(m/m)
deklarowana przez producenta
V28/45
R&B8/25
WS10
CC70
KaDeklarowana
BNDeklarowana
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4Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa drobne i grube wg wymagań podanych odpowiednio w
tablicy 2.3, 2.4 i 2.5. Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Tablica 2.3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Właściwości kruszywa grubego
Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według
kategorii wraz z typowym przesiewem na sitach pośrednich:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4;
kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie
niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN
1097-2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5;
kategoria nie wyższa niż::
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, ρa, ρrd,
ρssd,
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; badana na kruszywie
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PNEN 932-3:
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy dwuwapniowego w kruszywie z żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1
p.19.1:
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2:
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

Wymagania
KR1-KR2
GC85/20
G20/17,5

KR3-KR4
GC85/20
G20/17,5

KR5-KR7
GC85/20
G20/17,5

ƒ2
FI35 lub SI35

FI25 lub SI25

CDeklarowana

C50/10

FI25 lub
SI25
C50/10

LA40

LA30

LA30

deklarowana przez producenta
WA24 Deklarowana
F2
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1
wymagana odporność
wymagana odporność
V3,5
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Tablica 2.4. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości kruszywa drobnego

1
2

Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według
kategorii wraz z typowym przesiewem na sitach pośrednich:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyższa niż:

3
4
5
6
7
8

Wymagania
KR1-KR2
GF85 i GA85
GTCNR

KR3-KR4
GF85
GTC20

KR5-KR7
GTC20

ƒ10
MBF10
ECSDeklarowana
deklarowana przez producenta
WA 24 Deklarowana
mLPC0,1

Tablica 2.5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Właściwości kruszywa drobnego
Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według
kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach pośrednich
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyższa niż:

Wymagania
KR1-KR2
GF85 i GA85
GTCNR

KR3-KR4

KR5-KR7

GTC20

GTC20

ƒ16
MBF10
ECSDeklarowana

ECS30

deklarowana przez producenta
WA 24 Deklarowana
mLPC0,1
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5Dodatki
Mogą być stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych doświadczeń. Pochodzenie, rodzaj i
właściwości dodatków powinny być deklarowane.
Należy stosować środki adhezyjne lub wapno hydratyzowane, jeżeli zastosowane kruszywo i lepiszcza asfaltowego
nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (przyczepność poniżej 80%), zapewniającego odpowiednią
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie
wody. Rodzaj środka i jego ilość powinna być dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę
przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN12697-11, metoda A, kruszywo 8/11
jako podstawowe. Przyczepność lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna wynosić co najmniej 80%,
przy jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody wg
PN-EN12697-12 podanej w tablicy 5.2, 5.3 i 5.4.
Mogą być stosowane dodatki lub technologie obniżające temperaturę produkcji i wbudowania mieszanki mineralnoasfaltowej.
6Materiały do uszczelniania spoin
Do uszczelniania spoin należy używać past lub taśm o grubości co najmniej 10 mm. Materiały te można stosować na
podstawie pozytywnych uprzednich zastosowań.
7Uszczelnienie krawędzi
Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych nawierzchni oraz elementów ograniczających nawierzchnię należy używać
lepiszcza asfaltowego na gorąco spełniającego wymagania PN-EN 12591 lub asfaltu modyfikowanego wg
PN-EN 14023
8Granulat asfaltowy
Jeżeli stosowany jest granulat asfaltowy do warstwy wiążącej w ilości ≤20% w stosunku do mieszanki mineralnoasfaltowej to musi on spełniać wymagania normy PN-EN 13108-8.
Zestawienie wymagań dotyczących granulatu asfaltowego stosowanego do poszczególnych warstw asfaltowych
nawierzchni zawarto w tablicy 2.6.

Tablica 2.6. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego
Wymagania

Warstwa nawierzchni
podbudowa

wiążąca

Ścieralna

Kategoria F5

Kategoria F1

Zawartość materiałów obcych

Kategoria Fdec

Rodzaj lepiszcza

od P10 do P15 lub od S80 do S70

Jednorodność

wg tablicy 2.7

Nie twardsze niż P15 lub S70

Jeżeli w destrukcie asfaltowym występują materiały obce, to ich obecność, zawartość i rodzaj powinny być
udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii. Zawartość materiałów obcych powinna być
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42.
W kategorii Fdec dopuszczalna zawartość materiałów z grupy 1 wynosi nie więcej niż 10%, natomiast zawartość
materiałów z grupy 2 - nie więcej niż 0,3%.
Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego jednak nie większy niż podano w pkt. 2.8.1 należy obliczyć na podstawie
możliwości mechanicznego dozowania, jakim dysponuje dana wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej, z
uwzględnieniem metody dodawania (na zimno lub na ciepło). Możliwa do uzyskania ilość dodawanego
granulatu asfaltowego wynika z jego jednorodności i możliwości maszynowego dodawania oraz
przeznaczenia.
Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i świeżego asfaltu należy
zastosować następujące równanie:
TR & Bmix  a  TR & B1  b  TR & B 2
w którym:
TR&Bmix - temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu
asfaltowego, [°C];
TR&B1
- temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];
TR&B2
- średnia temperatura mięknienia świeżych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do stosowania (zwykłych
lub modyfikowanych polimerem PMB), [°C];
aib
- udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i świeżego lepiszcza (b), przy a + b = 1.
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Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr TR&Bmix powinien spełniać oczekiwane wymagania według
dokumentacji projektowej. W tym celu należy zastosować asfalt o takich samych parametrach, jak asfalt
wymagany lub przynajmniej o jedną klasę bardziej miękki. Nie należy stosować asfaltu bardziej miękkiego
niż 70/100.
Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości a1,
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza
się dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokrąglając w górę do pełnej
liczby.
Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań właściwości destruktu asfaltowego podano
w tablicy 2.7.

Tablica 2.7. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości

Właściwości granulatu asfaltowego

Dopuszczalny rozstęp wyników badań (Troz) partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej
przeznaczonej do:
warstwy wiążącej
i ścieralnej

warstwy podbudowy

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego,
[°C]

8,0

8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)]

1,0

1,2

Udział kruszywa o uziarnieniu poniżej 0,063 mm,
[%(m/m)]

6,0

10,0

Udział kruszywa o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm,
[%(m/m)]

16,0

16,0

Udział kruszywa o uziarnieniu powyżej 2 mm, [%
(m/m)]

16,0

18,0

W opisie granulatu asfaltowego należy deklarować typ mieszanki lub mieszanek, z której pochodzi granulat. Należy
zadeklarować także rodzaj kruszywa i temperaturę mięknienia lepiszcza.
Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego produktu – mieszanki mineralnoasfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki
kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej.
Obecnie stosowane są dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez wstępnego
ogrzewania „metoda na zimno” i ze wstępnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego „metoda na ciepło”.
W drugim wypadku jest możliwe stosowanie granulatu o większych kawałkach, które łatwiej ulegną rozbiciu
i wymieszaniu w mieszalniku.
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D mieszanki mineralnej
wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.
Jeżeli używa się granulatu asfaltowego (w którym użyto tylko asfaltu drogowego) w ilości większej niż 20 % masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, oraz jeżeli dodane do mieszanki lepiszcze jest asfaltem drogowym, to
asfalt ten powinien spełniać wymaganie:
Temperatura mięknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance obliczona na podstawie temperatury mięknienia
dodanego lepiszcza i lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania temperatury
mięknienia dla kategorii lepiszcza wskazanego w Specyfikacji Technicznej i wybranego w Badaniu Typu mieszanki
mineralno-asfaltowej. Obliczenie powinno być przeprowadzone zgodnie z Załącznikiem A normy PN-EN 130108-1.
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9Ustalenie maksymalnej ilości dodawanego granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dopuszczalna ilość dodawanego granulatu asfaltowego jednak w ilości nie większej niż podano w pkt. 2.8.1 wynika z
jego jednorodności oraz możliwości urządzeń dozujących ten granulat na wytwórni.
Dopuszczalną ilość dodawanego granulatu w zależności od jego jednorodności dla cech: zawartość lepiszcza,
zawartość wypełniacza, zawartość ziaren od 0,063 do 2mm i ziaren powyżej 2mm , określamy wg wzoru:
ZRA= 0,5 Troz/ai x 100
w którym:
ZRA –możliwa maksymalna ilość dodanego granulatu asfaltowego, % m/m
(obliczona dla wszystkich cech wymienionych powyżej)
ai - rozstęp wyników badania dla poszczególnej cechy (różnica między najwyższą, a najniższą wartością badania
danej cechy),
Troz –dopuszczalny rozstęp wyników badań (tablica 2.7)
Dopuszczalną ilość dodawanego granulatu w zależności od temperatury mięknienia asfaltu z granulatu określamy
wg wzoru:
ZRA= 0,33 Troz/ai x 100
w którym:
ZRA – możliwa maksymalna ilość dodanego granulatu asfaltowego, %m/m (obliczona dla temperatury mięknienia)
ai - rozstęp wyników badania temperatury mięknienia (różnica między najwyższą, a najniższą wartością badania),
Troz –dopuszczalny rozstęp wyników badań (tablica 2.7)
Maksymalną ilością dodawanego granulatu asfaltowego na podstawie jego jednorodności będzie stanowić
najmniejsza wartość ZRA obliczona dla wszystkich jego cech.
Określoną w ten sposób ilość należy porównać z ilością możliwą do zastosowania w zależności od sposobu
wprowadzania granulatu i rodzaju systemu mechanicznego dozowania jaki posiada wytwórnia. Mniejsza
wielkość z tego porównania stanowić będzie maksymalną ilość dodawanego granulatu asfaltowego.
Sprzęt
1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt do skropienia lepiszczem asfaltowym
Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza zgodnie ze
Sprzęt do mieszania
Beton asfaltowy należy produkować w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-asfaltowych lub zespole wytwórni.
Powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej temperatury
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system
Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.
Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe monitorowanie
temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z
mieszalnika.
Na terenie wytwórni kruszywa o różnym uziarnieniu należy składować oddzielnie według rodzajów i chronić przed
zanieczyszczeniem. Wypełniacze należy przechowywać w suchych warunkach.
Kruszywa o różnym uziarnieniu należy dodawać do mieszalnika pojedynczo odmierzone jako udziały masowe lub
objętościowe.
Urządzenia do podgrzewania lepiszczy nie mogą doprowadzić do ich przegrzania. Maksymalna temperatura
lepiszcza w zbiorniku magazynowym jest podana w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Maksymalna temperatura lepiszczy
Lepiszcze
1. Asfalt drogowy
2. Asfalt modyfikowany polimerem
(polimeroasfalt)
3. Asfalt wielorodzajowy

Rodzaj
35/50
50/70
25/55-60

Maksymalna temperatura, C
190
180
180

35/50
190
50/70
180
Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu wypełniacza i ewentualnie
granulatu asfaltowego osiągnięta została żądana temperatura mieszania. Wypełniacz i granulat asfaltowy można
podgrzewać.
Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie otoczone lepiszczem i
aby dodatki wmieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania materiałów do mieszalnika ma duże
znaczenie dla jakości produkowanej mieszanki.
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Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki w silosach,
należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mieszanki mma powinien
uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki
atmosferyczne oraz czas transportu na budowę.
Dopuszcza się produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej z kilku wytwórni na podstawie jednego Badania Typu.
Sprzęt do wbudowania
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości z zadanymi spadkami
samojezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni (lub zespołu
wytwórni). Układarki powinny być wyposażone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego
zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki. Prace należy tak planować, aby
umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni. Na budowach nawierzchni dróg ekspresowych i autostrad
(klasy A i S) należy stosować podajniki mieszanki mineralno-asfaltowej do kosza układarki.
Sprzęt do zagęszczania
3.1.4.1. W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić statycznymi
walcami stalowymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi, lub też zespołem tych walców. Co
najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym powinien być wyposażony w nóż do odcinania i
dociskania krawędzi ciepłej mieszanki.
Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem
Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej właściwe oczyszczenie
podłoża.
Transport, przenoszenie i składowanie
1Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w przepisach ADR i przechowywać w zbiornikach z izolacją
termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Transport powinien
odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku transportu polimeroasfaltu podlega on
przepisom dla towarów niebezpiecznych.
2Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do
składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do
mieszalnika.
3Środek adhezyjny
Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo
uszkodzeniu.
4Środek niskowiskozowy
Środek niskowiskozowy, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo
uszkodzeniu.
4.4.2 W przypadku stosowania środków niskowiskozowych obniżających temperaturę mieszanki mineralnoasfaltowej lub stosowania technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w obniżonej temperaturze jej
najwyższa i najniższa temperatura powinna być:
- zgodna z temperaturami technologicznymi zawartymi w Badaniach Typu,
- zgodna z rekomendacjami producenta dodatku obniżającego temperaturę mma.
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5Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed:
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym
zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny być przewożone pod przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub
nadmiernego zawilgocenia materiału podczas transportu. Kruszywo powinno być składowane na
utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposób, by uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub
materiałem, którym utwardzono plac (podłożem). Poszczególne frakcje należy magazynować w zasiekach
lub w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji.
6Mieszanka mineralno-asfaltowa
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zorganizować, aby zapewnić jej minimalne straty cieplne.
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, specjalistycznymi pojazdami,
samowyładowczymi – wysokotonażowymi, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
rozładunek. W celu ułatwienia wyładunku mieszanki mineralno-asfaltowej, można po uzgodnieniu z
Inżynierem stosować pokrycie powierzchni wewnętrznej skrzyni środkiem zapobiegającym przyklejaniu się
mieszanki. Z zastrzeżeniem, aby zastosowana substancja nie działała destrukcyjnie na mieszankę.
Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czekały na budowie na rozładunek, a jednocześnie
układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowanie powinien
zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Podczas transportu mieszanki asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości temperatury podane w tabeli
4.1.

Tabela 4.1. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C
Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance asfaltowej
Temperatura, °C
35/50
150 -190
50/70
140 -180
35/50 wielorodzajowy
150 – 185
50/70 wielorodzajowy
145 – 180
PMB 25/55-60
150 – 185
Uwaga: Dolne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac budowy.
Górne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy opuszczaniu mieszalnika.
Dodatkowo należy stosować się do informacji podanych przez producenta.
Temperatura podana w tablicy nie dotyczy mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkami lub technologiami
obniżającymi temperaturę mieszanki,
Wykonanie robót
1Uwagi ogólne
Przy prowadzeniu robót należy stosować się do wymagań opisanych poniżej:
Warunki przystąpienia do robót
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio przygotowanym,
tak aby zapewnić właściwą sczepność międzywarstwową.
Nie należy układać mieszanki mineralno-asfaltowej na podłożu mokrym, podczas opadów atmosferycznych, a w
przypadku występowania powyższych warunków przez dłuższy czas, produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej
należy wstrzymać.
Jeżeli nie dokonano szczególnych uzgodnień z Inżynierem, mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać
jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dodatniej temperaturze otoczenia i przy dopuszczalnej
prędkości wiatru, tak aby zapewnić odpowiednie zagęszczenie układanej warstwy.
Wbudowywanie
Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw. „dzienne działki robocze” to
znaczy odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowywana byłaby w ciągu jednego dnia, były
możliwie jak najdłuższe.
Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły sposób
podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby
umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe.
Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne
podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji
materiału.
Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki powinna być odpowiednio zwiększona tak, aby
po zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w odpowiednich rozdziałach niniejszej
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Specyfikacji.
Przy układaniu warstwy wiążącej należy zatrzymać układarkę przed dojechaniem do szczeliny dylatacyjnej budowli.
W trakcie ręcznego układania pozostałej części nawierzchni przy dylatacji szczelinę dylatacyjną należy pozostawić
bez przykrycia warstwą nawierzchni.
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach:

1. układanie warstw wyrównawczych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości,
2. w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa,
3. na chodnikach,
4. w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,
5. w innych miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Czyszczenie i wykonywanie warstw
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy ograniczyć do minimum ruch
pojazdów na warstwie, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy.
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć starania w celu jej
oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe należy uzgodnić z Inżynierem dalsze postępowanie.
Zagęszczanie
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej uzyskanie wymaganej
grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia.
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej mieszanki osiągnie taki poziom,
że pozwoli to na zagęszczanie walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych.
Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania określonej w
odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni
warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy.
Zagęszczanie należy prowadzić przy użyciu sprzętu podanego w pkt 3.1.4.
Powierzchnię warstwy wiążącej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną
wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją.
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę. Zaleca się,
aby walce były wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości prędkości jazdy, a walce wibracyjne,
dodatkowo, częstotliwości wibracji.
Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców na wykonanym przez
siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inżyniera.
Złącza
Należy dążyć do minimalizowania ilości złączy w nawierzchni asfaltowej i jeżeli to tylko możliwe układania mieszanki
jednocześnie na całej szerokości drogi.
W przypadku występowania w nawierzchni asfaltowej złączy podłużnych nie powinny one znajdować się w miejscach
poruszania się kół („w śladzie kół”) oraz w miejscach oznakowania poziomego. Złącze w nawierzchni powinno być
szczelne i tak wykonane aby uniemożliwić przenikanie wody do warstw leżących poniżej. Mieszanka powinna być w
pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co można uzyskać stosując jedną z
wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy poprzecznych należy stosować jedynie metodę 3):
1. metoda „gorąca do gorącej” jest szczególnie zalecana w przypadku wykonywania złącza podłużnego. Złącze
wykonuje się przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej odległości, aby
zapewnić by krawędź pasa układanego w pierwszej kolejności była wystarczająco gorąca. Odległość między
zespołami układarek nie powinna być większa niż długość jednej rozkładarki. Walce zagęszczające mieszankę
za każdą rozkładarką powinny być tego samego typu i powinny rozpocząć zagęszczanie od zewnętrznej
krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pasy w kierunku złącza. Walce powinny zakończyć zagęszczanie
pozostawiając pas min. 15 cm wokół złącza (ok. 7,5 cm po każdej stronie złącza). Mieszanka wzdłuż spoiny
podłużnej powinna być zagęszczona jedynie przez ostatnie przejście walca.
2. metoda ”gorąca do zimnej”. Wykonanie złączy tą metodą stosuje się, gdy ze względu na ruch, bądź gdy z innych
uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie pasów nawierzchni w odstępie czasu. Krawędź złącza w
takim wypadku powinna być wykonana w czasie układania pierwszego pasa ruchu. Krawędź złącza powinna być
ukośna – pochylona pod kątem 70/80 stopni do warstwy niżej leżącej. Skos ten pozwala na zwiększenie
powierzchni styku dwóch warstw. Skos powinien być wykonany podczas układania nawierzchni poprzez
specjalne urządzenie zamontowane na rozkładarka bądź na walcu. Nie jest rekomendowane cięcie zimnej
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krawędzi, ponieważ w ten sposób możemy otrzymać zbyt gładką powierzchnię. Dodatkowo zabrudzenie
spowodowane „szlamem” wytworzonym w czasie cięcia krawędzi może spowodować zmniejszenie
przyczepności między warstwami. W celu zapewnienia dobrej przyczepności pomiędzy dwoma układanymi
pasami ruchu powierzchnia granicząca ze złączem powinna być oczyszczona ze wszelkich zabrudzeń i luźnych
partii mieszanki. Następnie przed ułożeniem sąsiedniego pasa powierzchnię styku należy pokryć pastą lub
taśmą przylepną. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowej do uszczelniania złączy. Drugi pas powinien
być wykonywany z zakładem (2-3 cm, licząc od górnej krawędzi spoiny) zachodzącym na pas wykonany
wcześniej. Brak zakładu (nakładki) lub zbyt mała jego ilość mogą spowodować zbyt małe zagęszczenie spoiny i
jej ewentualne zniszczenie. Nadmierna ilość nakładki może spowodować przejazd rozściełacza po górnej
powierzchni mieszanki zmiażdżenie ziarn kruszywa, a w efekcie niedostateczne zagęszczenie spoiny. Przed
rozpoczęciem wałowania „nakładki” mieszanka powinna być „rozgrabiona” na nowej warstwie.
3. Spoiny poprzeczne są wykonywane na końcu każdej dziennej działki roboczej lub w miejscu przerwy w pracy.
Przy wykonywaniu spoiny poprzecznej należy kolejno:
 opróżnić układarkę;
 ręcznie odciąć mieszankę, formując kąt prosty jeżeli grubość ułożonej warstwy jest niewystarczająca;
 umieścić deskę o tej samej grubości co warstwa tuż przy złączu;
 przysypać istniejącą nawierzchnię powierzchni rampy cienką warstwą piasku lub rozłożyć na nawierzchni
pasmo włókniny
 ręcznie skonstruować rampę na obszarze posypanym piaskiem lub rozłożonej włókniny z pozostałej
mieszanki mineralno-asfaltowej
 zagęścić całość powierzchni i rampę używając walców.
Przed rozpoczęciem wykonywania kolejnego odcinka nawierzchni należy:
 usunąć rampę (podjazd), włókninę;
 sprawdzić za pomocą łaty czy stara (ułożona) warstwa jest równa w kierunku podłużnym, jeżeli to konieczne
trzeba odciąć nierówną część warstwy;
 oczyścić dokładnie obszar podjazdu i skropić go gorącym asfaltem lub ułożyć taśmę;
 wykonać połączenie metodą „gorąca do zimnej” opisaną powyżej.
Spoiny w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a poprzeczne
o co najmniej 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy w jednym poziomie.
Krawędzie warstwy wiążącej bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie większym niż 2:1 i dogęścić
urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędź warstwy oraz obie krawędzie w strefie
przechyłki powinny być posmarowane gorącym asfaltem w ilości 1,5 kg/m2 powierzchnie poziome i 4,0 kg/m2
powierzchnie skośne. Powłoka może być nanoszona w kilku roboczych przejściach. Lepiszcze powinno być
naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem
strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi
warstwy wiążącej wraz z krawędziami warstw niższych, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli wyżej położony brzeg jest uszczelniany warstwowo, to
przylegającą powierzchnię danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.

Rysunek 5.1. Schemat uszczelnienia krawędzi nawierzchni
2Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy wiążące
Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem dostarczy do akceptacji
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sprawozdanie Badania Typu.
Badania Typu należy przeprowadzić dla każdego nowego składu mma oraz w przypadku:
 upływu 5 lat od ich wykonania,
 zmiany rodzaju lepiszcza,
 zmiany złoża kruszywa (jakiegokolwiek składnika),
 zmiany typu petrograficznego kruszywa,
 zmiany gęstości kruszywa o więcej niż 0,05 Mg/m3,
 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności
na rozdrabnianie, odporności na ścieranie,
 kanciastości kruszywa drobnego,
 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach od 5.1 do 5.4.
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, gdy
nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie
ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie
tej właściwości w ramach badania typu.
Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna opierała
się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do wykonania robót.
Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech
fizycznych i wytrzymałościowych określone w niniejszej Specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę Badań Typu i
sprawozdanie z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier w celu akceptacji recepty mieszanki mineralnoasfaltowej zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami
Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki.
Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.
Skład mieszanki
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu wyznaczonym przez punkty kontrolne. Punkty
kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw wiążących z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości
asfaltu podano w tablicy 5.1.
Jeżeli w nawierzchni drogi KR-3-7 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy
przyjąć udział piasku łamanego co najmniej 50% .

Tablica 5.1. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu
Właściwość

Przesiew [%(m/m)]
AC 11 W
KR 1÷2
od
do

AC 16 W
KR 1÷2
od
do

AC 16 W
KR 3÷7
od
do

AC 22 W
KR 3÷7
Od
do

Wymiar sita #
[mm]
31,5
100
22,4
100
100
90
100
16
100
90
100
90
100
65
90
11,2
90
100
65
80
70
90
8
60
85
55
85
45
70
2
30
55
25
55
25
50
20
45
0,125
6
24
5
15
4
12
4
12
0,063
3,0
8,0
3,0
8,0
4,0
10,0
4,0
10,0
Zawartość lepiszcza
B min 4,6
B min 4,4
B min 4,4
B min 4,2
całkowitego,
Wymaganą zawartość lepiszcza należy skorygować zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 5.3.1.3
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z
normą PN-EN 13108-20 załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w
tablicach 5.2, 5.3, 5.4 w zależności od kategorii ruchu, jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych
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Tablica 5.2. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej
dla ruchu KR1-2
Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Wolne przestrzenie
wypełnione lepiszczem
Zawartość wolnych
przestrzeni w mieszance
mineralnej
Odporność na działanie
wody

Warunki
zagęszczania
C.1.2, ubijanie,
2x 50 uderzeń
C.1.2, ubijanie,
2x 50 uderzeń
C.1.2, ubijanie,
2x 50 uderzeń

Metoda i warunki
badania
PN-EN 12697-8 p.4

C.1.1, ubijanie,
2x 35 uderzeń

PN-EN 12697-12,
kondycjonowanie w
40°C z jednym cyklem
zamrażaniaa), badanie
w 25°C

PN-EN 12697-8 p.5
PN-EN 12697-8 p.5

Wymiar mieszanki
AC 11 W
Vmin3,0
Vmax6,0
VFB min65
VFB max80
VMA min14

AC 16 W
Vmin3,0
Vmax6,0
VFB min65
VFB max80
VMA min14

ITSR 75

ITSR 75

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1
Tablica 5.3 .Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej
dla ruchu KR3-4
Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a)
Odporność na działanie
wody

Warunki
zagęszczania
C.1.3, ubijanie,
2x 75 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1, ubijanie,
2x 35 uderzeń

Metoda i warunki
badania
PN-EN 12697-8 p.4
PN-EN 12697-22
metoda B, PN-EN
13108, D.1.6 , 60°C w
powietrzu, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
kondycjonowanie w
40°C z jednym cyklem
zamrażania b), badanie
w 25°C

Wymiar mieszanki
AC 16 W
Vmin4,0
Vmax7,0
WTS AIR 0,3
PRD AIR Deklarowane

AC 22 W
Vmin4,0
Vmax7,0
WTS AIR 0,3
PRD AIR Deklarowane

ITSR 75

ITSR 75

a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1
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Tablica 5.4. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej
dla ruchu KR5-7
Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a)
Odporność na działanie
wody

Warunki
zagęszczania
C.1.3, ubijanie,
2x 75 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1, ubijanie,
2x 35 uderzeń

Metoda i warunki
badania
PN-EN 12697-8 p.4
PN-EN 12697-22
metoda B, PN-EN
13108, D.1.6 , 60°C w
powietrzu, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
kondycjonowanie w
40°C z jednym cyklem
zamrażania b), badanie
w 25°C

Wymiar mieszanki
AC 16 W
Vmin4,0
Vmax7,0
WTS AIR 0,30
PRD AIR Deklarowane

AC 22 W
Vmin4,0
Vmax7,0
WTS AIR 0,30
PRD AIR Deklarowane

ITSR 75

ITSR 75

a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku …….

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym spełniającej
wymagania podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system
Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.
Wszystkie składniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być dozowane, w procesie produkcji, w
ilościach określonych w Badaniu Typu.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w Tablicy 3.1.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić jak podano w tablicy 3.2.
Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni mma
Minimalna temperatura mma oznacza temperaturę w momencie jej dostawy na miejsce wbudowania.
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których dodawany jest
dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowywania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe
zawiera taki środek.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe
Podłożem pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego jest warstwa wykazana w dokumentacji projektowej,
spełniająca wymagania odpowiadającej jej Specyfikacji, i odebrana przez Inżyniera.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Jego powierzchnia powinna mieć odpowiedni profil, być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.).
Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić emulsją asfaltową, w celu
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte środkiem gruntującym, a
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następnie oklejone materiałem uszczelniającym określonym w Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inżyniera.
Próba technologiczna i odcinek próbny
Wykonawca, przed przystąpieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na
każdej wytwórni.
Nie dopuszcza się ocenienia dokładności pracy otaczarni oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania właściwej
mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej
przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać próbki z co
najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralnoasfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6.
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do wykonania przez
Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby technologicznej z wykonaniem
odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do badań zza
rozściełacza wg pkt. 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27.
W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, co najmniej na
trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:



sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,



określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Kontrakcie grubości warstwy,



określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do wykonania
warstwy wiążącej.
Lokalizacja i wielkość odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem. Długość i szerokość odcinka
próbnego powinny być tak dobrane aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i
zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną
w dokumentacji projektowej. Ilość próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z
Inżynierem i oceniona pod względem zgodności z wymaganiami niniejszego rozdziału Specyfikacji. Należy pobrać
minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się aby za zgodą Inżyniera odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac
nawierzchniowych objętych danym kontraktem.
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy wiążącej dopiero po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
Wbudowanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem
grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową Elementy rozkładające i
dogęszczające rozkładarek powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.
Warstwę wiążącą należy układać jedną rozkładarką na całej szerokości projektowanej drogi lub przy użyciu zespołu
rozkładarek poruszających się obok siebie. W przypadku stosowania dwóch rozkładarek, układających całą
szerokość warstwy nawierzchni – gorący szew roboczy – odległość pomiędzy rozkładarkami powinna być nie
większa niż długość rozkładarki, tak aby temperatura wbudowywanej mieszanki była jednakowa na całej szerokości
wbudowywanej warstwy. Dla odcinków remontowanych, na których roboty są prowadzone pod ruchem dopuszcza
się układanie warstwy wiążącej połówkami.
Temperatura wbudowywanej mieszanki powinna zapewnić osiągnięcie zagęszczenia zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy 5.7 Specyfikacji.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walców ustalonym na odcinku
próbnym. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od niższej krawędzi nawierzchni i kontynuować ku środkowi
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(wyższej części nawierzchni). Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 5.7.

Tablica 5.7 Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej w ułożonej warstwie
L.p.

Właściwości

Wymagania

1
2

Wskaźnik zagęszczenia [%]
≥ 98
Zawartość wolnych przestrzeni [%] dla mieszanek AC
dla ruchu KR1 ÷KR2
3÷6
dla ruchu KR3 ÷ KR7
4÷7
Złącza w warstwie wiążącej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.1.5.
Kontrola jakości robót
1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne"
punkt 6.
Badania dzielą się na:
- badania kontrolne Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
- badania kontrolne Zamawiającego (w ramach nadzoru Inżyniera).
Oprócz badań kontrolnych mogą występować również badania:
- kontrolne dodatkowe,
- arbitrażowe.
Badania kontrolne są badaniami, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy, materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych
badań są podstawą do odbioru. Do odbioru wykorzystywane są wyniki badań kontrolnych w ramach
nadzoru Inżyniera Za zgodą Nadzoru i Zamawiającego do odbioru mogą być wykorzystane wyniki badań
Wykonawcy.
Jeżeli to konieczne, badania obejmują:
- pobranie próbek,
- zapakowanie próbek do wysyłki,
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań.
Na żądanie Inżyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypełniacz,
lepiszcze) należy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a Inżynier będzie je przechowywał pod
zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania lub
przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te posłużą do oceny zgodności dostaw z
warunkami kontraktu.
2Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien przedstawić Badania
Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 z załącznikami
w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2.1.2
Badania Typu należy ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.
3Badania w czasie robót
Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji
Badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13108-21 są badaniami
Wykonawcy. Badania należy przeprowadzać na próbkach pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej
wysłaniem na budowę.
Zakres badań Wykonawcy w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji obejmuje:
- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza i
dodatków),
- badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z
certyfikowanym systemem ZKP.
Badania kontrolne Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
Ogólnie
Badania kontrolne Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
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określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań kontrolnych Wykonawcy
należy przekazywać Inżynierowi z częstotliwością wymaganą na Kontrakcie.
Zakres badań Wykonawcy kontrolnych w ramach nadzoru własnego obejmuje:

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
Wykonana warstwa:
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy

–

wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnej przestrzeni w wykonanej warstwy,

– badanie połączenia międzywarstwowego,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej,
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
Badania kontrolne Zamawiającego (w ramach nadzoru Inżyniera)
Ogólnie
Badania kontrolne Zamawiającego są badaniami zleconymi przez Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich
terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Wykonawca może pobierać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych Zamawiającego.
Do wysyłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych Zamawiającego jest upoważniony
tylko Inżynier lub uznana przez niego placówka badawcza. Inżynier decyduje o wyborze takiej
placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej
warstwy jest następujący:
-

badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza i
dodatków).

Mieszanka mineralno-asfaltowa:
-

uziarnienie,

-

zawartość lepiszcza,

-

temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza,

-

gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania próby do badań,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
Wykonana warstwa:

-

grubość

-

wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnej przestrzeni w wykonanej warstwy,

-

połączenia międzywarstwowe

-

spadki poprzeczne,

-

równość,
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Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20%
ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
Przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań
kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia
wynik badania.
4Wymagania i odchyłki badań kontrolnych
Materiały
Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej.za zgodą Nadzoru i Zamawiającego mogą
posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.
Wypełniacz i kruszywa
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż:

-

wypełniacza

2 kg,

-

kruszywa o uziarnieniu do 8 mm

5 kg,

-

kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm

15 kg.

Wypełniacz i kruszywa muszą spełniać wymagania odpowiednio pkt. 2.3 i 2.4
Asfalty
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę
częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić zastrzeżenia.
Asfalty muszą spełniać wymagania pkt. 2.2
Materiały do uszczelniania połączeń

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3
próbek częściowych po 2kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto
należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń muszą spełniać wymagania pkt 2.6.
Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą Nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań
wykonanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.
Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z
próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych
dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 6.1). Do wyników
badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych.

Tablica 6.1. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]
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Rodzaj mieszanki

1

AC gruboziarniste

Liczba wyników badań
od 2 do 4

± 0,6

od 5

± 0,45

± 0,30

AC drobnoziarniste
± 0,5
± 0,40
± 0,30
Właściwości lepiszcza odzyskanego
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej
nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 6.2.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.

Tablica 6.2. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego lub
polimeroasfaltu
Temperatura mięknienia, nie więcej niż, C
Asfalt drogowy
60
63
66
71
Polimeroasfalt
83
78
73
80
80

Rodzaj
70/100
50/70
35/50
20/30
PMB 10/40-65
PMB 25/55-60
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 65/105-60

Uziarnienie
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka
budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia wyrażonych jako:
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawartość ziaren grubych, to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż
wartość dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicach 6.3.÷6.7.
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej lub podbudowy zawartość kruszywa o wymiarze
poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2%(m/m).

Tablica 6.3. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki mineralnoasfaltowej

1

Liczba wyników badań
od 2 do 4

od 5

Mieszanki gruboziarniste

± 4,0

± 3,0

± 2,0

Mieszanki drobnoziarniste

± 3,0

± 2,7

± 1,5
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Tablica 6.4. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki mineralnoasfaltowej

1

AC gruboziarniste

±5

Liczba wyników badań
od 2 do 4
± 3,5

od 5
± 2,0

AC drobnoziarniste
±4
± 3,0
± 2,0
Tablica 6.6. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,[%(m/m)]
Liczba wyników badań
Rodzaj mieszanki mineralnoasfaltowej
1
od 2 do 4
od 5
AC

±8

± 5,5

± 3,0

Tablica 6.7. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren grubych, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki mineralnoasfaltowej
AC gruboziarniste

1
-9 +5

Liczba wyników badań
od 2 do 4
-6,8 +5,0

od 5
± 5,0

AC drobnoziarniste
-8 +5
-5,8 +4,5
± 4,0
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla
Gęstość i gęstość objętościową mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczyć zgodnie z normą PN-EN 12697-5 i 6.
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w
p. 5.2.3 o więcej niż: 1,0 %(v/v),
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza
Temperatura powietrza powinna być mierzona temperatura przed i w czasie robót nie powinna być mniejsza niż w
tablicy 6.8.

Tablica 6.8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia,C
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
Warstwa wiążąca
-2
0
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo,
należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku dłuższego postoju spowodowanego
przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu
postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie działki
roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13.
Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika rozściełacza oraz
porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia
ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza
Wykonana warstwa
Grubość warstwy
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartość ±10% . Sumaryczny
pakiet warstw asfaltowych musi być zachowany zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się przy odbiorze
warstwy przez Zamawiającego pomiar grubości za pomocą georadaru GPR.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
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może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 5.7. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia
danej właściwości. Obie badane właściwości warstwy należy obliczać z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku.
Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
Równość podłużna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej i podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Wymagana równość podłużna jest określona w tablicy 6.10 wartościami
odchyleń równości.
Tablica 6.10. Dopuszczalne nierówności podłużne dla warstwy wiążącej i wyrównawczej
Klasa
Element nawierzchni
Dopuszczalna nierówność [mm]
drogi
Pasy ruchu
≤6
GP
Jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
≤9
Pasy ruchu, jezdnie łącznic, utwardzone
G
pobocza
Równość poprzeczna
Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda z wykorzystaniem 4-metrowej łaty i
klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości
odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100%
liczby pomiarów na wyznaczonym odcinku miarodajnym o długości 100 m. Odchylenie równości oznacza największą
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica
6.11:
Tablica 6.11. Dopuszczalne nierówności poprzeczne dla warstwy wiążącej i wyrównawczej
Dopuszczalna nierówność [mm]
Klasa
Element nawierzchni
drogi
90%
95%
100%
Pasy ruchu
≤6
≤8
GP
Jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
≤9
≤ 10
Pasy ruchu, jezdnie łącznic, utwardzone
G
≤9
≤12
pobocza
Połączenia międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia miedzy warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. W tym celu
należy zapewnić odpowiednią wytrzymałość na ścinanie połączenia międzywarstwowego poprzez oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (wg normy PN-EN 13808) warstwy podbudowy asfaltowej. Wytrzymałość na ścinanie dla połączenia pomiędzy warstwą podbudowy a warstwą wiążącą nie powinna być nie mniejszą niż 0,7 MPa (badanie należy wykonać wg zeszytu
nr 66 IBDiM).
Szerokość warstwy
Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją w
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy podbudowy powinna być odpowiednio szersza tak, aby
stanowiła odsadzkę dla warstwy wiążącej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć
w środku linii skosu.
Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać
przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza technologiczne
Złącza powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.2.7. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
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Ocena wizualna warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez rakowin, spękań, deformacji, plam i
wykruszeń.
5Częstotliwość badań kontrolnych
Badania kontrolne Wykonawcy i Zamawiającego, należy prowadzić z częstotliwością podaną w tablicy 6.12.
Tablica 6.12. Częstotliwość badań kontrolnych
L.p.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Materiały

Badania kontrolne Wykonawcy
Wypełniacz i kruszywa
Lepiszcza

asfaltowaMieszanka mineralno-

Dodatki i pozostałe materiały

Warunki technologiczne

wg Zakładowej Kontroli Produkcji
zgodnie z normą PN-EN 13108-21

Obligatoryjnie przed przystąpieniem do
robót przy akceptacji badania typu mma, w trakcie wykonywania robót z
częstotliwością ustaloną przez
Zamawiającego, w uzgodnieniu z
Inżynierem.

wg Zakładowej Kontroli Produkcji
zgodnie z normą PN-EN 13108-21

Z częstotliwością ustaloną przez
Zamawiającego, w uzgodnieniu z
Inżynierem.

Uziarnienie,
Zawartość lepiszcza
rozpuszczalnego,
Temperatura mięknienia
odzyskanego lepiszcza,
Gęstość i zawartość wolnych
przestrzeni próbki Marshalla.

Temperatura powietrza

Wykonana warstwa

Badania kontrolne Zamawiającego

Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni
Ocena wizualna dostarczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej
Grubość wykonywanej warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy
zawartość wolnej przestrzeni
Połączenia międzywarstwowe
Spadki poprzeczne warstwy
Równość poprzeczna warstwy
Równość podłużna warstwy
Szerokość warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy1)
Ukształtowanie osi w planie 1) 2)
Ocena wizualna jednorodności
powierzchni warstwy
Ocena wizualna jakości wykonania
złączy podłużnych i poprzecznych,
krawędzi i obramowania warstwy

co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystąpieniem do robót oraz
podczas ich realizacji w okresach
równomiernie rozłożonych w
planowanym okresie realizacji
dziennej działki roboczej
Każdy rozładunek mieszanki z
samochodu transportowego do
zasobnika rozściełacza

W trakcie robót podczas każdego
pobrania mieszanki mineralnoasfaltowej

W trakcie robót podczas każdego
pobrania mieszanki mineralnoasfaltowej

Każdy rozładunek mieszanki z
samochodu transportowego do
zasobnika rozściełacza
Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości*
Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości*
Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości*
Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji projektowej 2)
Pomiar łatą 4-metrową co 10 m
Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą równoważną
Częstotliwość zgodna z przekrojami
poprzecznymi z dokumentacji
projektowej
Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi
według dokumentacji budowy
Współrzędne osi ze skokiem według
dokumentacji projektowej
Ocena ciągła
Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi

* w przypadku badań kontrolnych Zamawiającego częstotliwość zalecana (w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie na wniosek
Inżyniera i Zamawiającego),
1)
Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inżyniera. W przypadku autostrad i dróg
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ekspresowych, należy wykonać siatkę geodezyjną 10x10m, ze sprawdzeniem rzędnych osi jezdni i obu krawędzi, zgodnie z Dz.U.43 z
02.03.1999, Załącznik 6.
2)
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

OBMIAR ROBÓT
1Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”
2Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest [m ] (metr kwadratowy) przy określonej grubości warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
ODBIÓR ROBÓT
1Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji ST-O. "Wymagania Ogólne" Roboty uznaje się
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O „Wymagania ogólne”
2Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania przy określonej grubości 1 m2 nawierzchni wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- badania laboratoryjne,
- odcinek próbny,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną krawędzi krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji,
- utrzymanie w czasie prowadzenia robót.
3Potrącenia
Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej staranności i jakości, bez
przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych przez niniejszą specyfikację. W
sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych:
- grubości warstwy,
- składu mieszanki mineralnej,
- zawartości lepiszcza,
- wskaźnika zagęszczenia,
- równości,
w zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości użytkowych nawierzchni Zamawiający może wyrazić
zgodę na odebraniu robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie
wartości dopuszczalnych. Potrącenia te powinny być wyliczone wg zasad podanych w [10], pkt. 9.2.6.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1Normy
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
2Inne dokumenty
Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
krajowych, WT-1 Kruszywa
Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emulsje asfaltowe
Projekt Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Praca w toku. Politechnika Gdańska
Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
2
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publiczne i ich usytuowanie
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