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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

(CZĘŚĆ  DROGOWO – MOSTOWA)  

WYKAZ KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV)  

DZIAŁ:  45000000–7 Budownictwo;  

GRUPA:  
45100000–8  Przygotowanie terenu pod budowę;  
45200000–9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej;  

KLASA:  
45110000–1  Roboty z zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne;  
45220000–5  Roboty inŜynieryjne i budowlane;  

KATEGORIA:  
45111 000–8  Roboty z zakresie burzenia; roboty ziemne;  
45221 000–2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

i tuneli, szybów i kolei podziemnej;  

Dla zadania pn.:

„Odbudowa mostu drogowego w ci ągu drogi gminnej,  
działka nr 500 w Lutomi Górnej, gmina Świdnica  

Opracowali:  
Marian Ławniczak – branŜa drogowa;  

Andrzej Łęgosz – branŜa mostowa;  

Wrocław,  grudzień  2008r. 
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„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica”  

Zleceniodawca (Inwestor):     Gmina Świdnica  

ul. B. Głowackiego 4  

58–100  ŚWIDNICA  

Zarządzający realizacją umowy:  Gmina Świdnica  

Adres obiektu:  miejscowość Lutomia Górna, powiat Świdnica, województwo dolnośląskie  

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Teczka  zawiera:  
Strona  tytułowa  

Opis  do  SST  

DM–00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE  

DM–00.00.02   ZAPLECZE  WYKONAWCY  

DM–00.00.03   ORGANIZACJA  PLACU  BUDOWY  

DM–00.00.10   ZABEZPIECZENIE  CIĄGŁOŚCI  RUCHU  

OGÓLNE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

D–02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

D–04.04.00   PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO. WYMA GANIA  OGÓLNE  

D–04.05.00   ULEPSZONE  PODŁOśE  Z  GRUNTÓW STABILIZOWANYCH  SPOIWAMI  

HYDRAULICZNYMI.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

D–05.01.00   NAWIERZCHNIE  GRUNTOWE.  POBOCZA. WYMA GANIA  OGÓLNE  

M–12.00.00   STAL ZBROJENIOWA.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

M–13.01.00   BETON KONSTRUKCYJNY. WYMAGANIA OGÓLNE 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

D–01.01.01 ODTWORZENIE  I  WYZNACZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH  

M–01.01.01 WYTYCZENIE  OBIEKTÓW  INśYNIERSKICH  

D–01.02.01 USUNIĘCIE  DRZEW  I  KRZEWÓW  
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M–01.02.03 WYBURZENIE  OBIEKTÓW  INśYNIERSKICH  

D–01.02.04 ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  

M–01.02.04. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  NA  MOŚCIE  

D–02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW  

D–07.06.02.11T BALUSTRADY  OCHRONNE  SZTYWNE  

D–02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW  (ZASYPANIE  WYKOPÓW 
Z  ZAGĘSZCZENIEM)  

D–04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOśA  

D–04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  

D–04.05.01 ULEPSZONE  PODŁOśE  Z  GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

D–05.01.02 NAWIERZCHNIA  GRUNTOWA  ULEPSZONA.  POBOCZA  

D–05.03.05 NAWIERZCHNIE  Z  MIESZANEK  MINERALNO – BITUMICZNYCH  
WYTWARZANYCH  I  WBUDOWANYCH  NA  GORĄCO  

D–05.03.23a  NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  
ULIC  LOKALNYCH ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW  

D–06.03.01 UZUPEŁNIANIE  POBOCZY  

D–08.01.01 KRAWĘśNIK  BETONOWY  

D–08.03.01 OBRZEśA  BETONOWE  

D–09.01.01 ODTWORZENIE  ZIELENI  DROGOWEJ  

M–27.07.01 BETON  WYRÓWNAWCZY  B15  POD  FUNDAMENTY  

M–13.01.04 BETON  KONSTRUKCYJNY  B40  W  DESKOWANIU  

M–27.10.01 ZABEZPIECZENIE  POWIERZCHNI  ZAIZOLOWANEJ  
BETONEM  ZBROJONYM  SIATKĄ  

M–25.01.15 TAŚMY  DYLATACYJNE  

D–03.01.01 PRZEPUST  POD  KORONĄ  DROGI.  DOSTAWA  I  MONTAś  
PREFABRYKATÓW  SKRZYNKOWYCH:  ZAMKNIĘTYCH  
I  DWUDZIELNYCH  

M–20.01.27 WIERCENIE  OTWORÓW  W  BETONIE  

M–27.02.05 HYDROIZOLACJA  SZCZELNA  Z  MASY  
ASFALTOWO  –  POLIMEROWEJ  

M–15.02.03. HYDROIZOLACJA  Z  PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ  

M–27.01.01. IZOLACJA  BITUMICZNA  WYKONYWANA  „NA ZIMNO”  

M–29.01.01 ODWODNIENIE  ZASYPKI.  FILTR  śWIROWY  PODŁUśNY  

M–19.01.04 BALUSTRADY  STALOWE  NA  MOŚCIE  I  MURACH OPOROWYCH.  
WYKONANIE  POWŁOK  ANTYKOROZYJNYCH  

M–28.05.01 MONTAś  BARIEROPORĘCZY  STALOWYCH  SZTYWNYCH  

M–28.15.01 KRAWĘśNIK  KAMIENNY  MOSTOWY  
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M–27.02.06 ZABEZPIECZENIE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ PRZED  SPĘKANIAMI  
SIATKĄ  ZBROJENIOWĄ WYKONANĄ  
Z  WŁÓKIEN  SZKLANYCH WSTĘPNIE  PRZESĄCZANEJ  ASFALTEM  

M–24.22.07 ZABEZPIECZENIE  ODSŁONIĘTYCH  POWIERZCHNI  BETONU  POWŁOKĄ
OCHRONNĄ  

D–10.03.01 TYMCZASOWA  NAWIERZCHNIA  Z  PŁYT  śELBETOWYCH  PEŁNYCH  

D–10.01.01.10 ŚCIANKA  CZOŁOWA  PRZEPUSTU  Z  KAMIENIA  

D–03.01.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA  POD  KORONĄ DROGI.  WBUDOWANIE  
WPUSTÓW  ULICZNYCH  

KARTY  KATALOGOWE  ELEMENTÓW  TYPOWYCH 

Prefabrykowane elementy skrzynkowe 100x100 cm (przepust)  

Prefabrykowane elementy skrzynkowe dwudzielne 400x150cm (most)  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

1. OPIS  ZADANIA  

1.1. Przedmiot  inwestycji 

Przedsięwzięcie polega na całkowitej rozbiórce istniejącego mostu drogowego i przepustu oraz 
budowie, w miejsce rozebranych obiektów, nowego mostu drogowego oraz przepustu wraz  
z niezbędną przebudową dojazdów (po stronie drogi powiatowej i gminnej). Ze względu na warunki 
hydrologiczne zachodzi konieczność wyniesienia nowej konstrukcji mostu średnio  
o 0,2m ponad istniejący poziom nawierzchni.  

Budowa nowego mostu i przepustu jw., wymaga równieŜ przebudowy istniejących murów oporowych 
koryta potoku Bielina oraz udroŜnienia i korekty przebiegu istniejącego rowu melioracyjnego. 
Przedsięwzięcie wymaga równieŜ przebudowy koryta potoku Bielina od ujścia do potoku Miła (w km 
4+955) do km 0+055, tj. o łącznej długości 55 m. 

1.2. Inwestor  

Gmina Świdnica, 58–100  Świdnica, ul. B. Głowackiego 4.  

1.3. Wykonawca  

Wykonawca robót zostanie wyłoniony z przetargu.  

1.4. Podstawa  opracowania  SST  

Specyfikacja techniczna dla zadania pn.: „Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, 
działka nr 500 w Lutomi Górnej, gmina Świdnica” została opracowana w oparciu o następujące 
dokumentacje projektowe:  
1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy odbudowy mostu jw.;  
2. Przedmiar robót;  
3. Opracowania kosztorysowe;  

2. URZĄDZENIA  OBCE  

W rejonie objętym opracowaniem występują następujące urządzenia obce:  
• kable energetyczne;  
• kable telekomunikacyjne;  
• wodociąg;  
• kanalizacja;  

3. ORGANIZACJA  RUCHU  NA  CZAS  PROWADZENIA  ROBÓT   

Odbudowa mostu będzie prowadzony przy całkowitym wyłączeniu odcinka drogi gminnej (działka nr 500) 
z ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego.  
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4. OZNAKOWANIE  DOCELOWE  

Po wykonaniu nowego mostu w miejsce istniejącej konstrukcji nie przewiduje się wprowadzania 
dodatkowego, nowego oznakowania obiektu inŜynierskiego.  

5. WARUNKI  TERENOWO – PRAWNE 

Odbudowa mostu wykonana zostanie w granicach dotychczasowych własności oraz na gruntach 
naleŜących do Inwestora zadania. Właściciele działek sąsiednich w rejonie planowanej inwestycji wyrazili 
zgodę na czasowe wejście na ich teren, w czasie prowadzenia robót. Na działkach tych planowana jest 
lokalizacja zaplecza budowy i dróg technologicznych (dojazdowych i objazdowych).  
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DM–00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z:  

odbudową mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych OST  

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej OST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
załączonymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).  

1.3.2. OST opracowane zostały na podstawie ustawy z dn. 10.06.1994r o zamówieniach publicznych 
wraz ze wszystkimi zmianami łącznie z ustawą z dn. 29.08.1997r o zmianie ustawy  
o zamówieniach publicznych oraz „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 4  
z dnia 18.02.1994r.  

1.4. Określenia podstawowe  

UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (droga) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

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

1.4.3. Długość mostu- odległość między zewnętrznymi krawędziami mostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej 

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

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

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem.  

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

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 
dzielącymi jezdnie.  
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1.4.10. Konstrukcjanawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego  

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

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera.  

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.  

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera 

1.4.17. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego.  

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej.  

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

f) Podbudowapomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  

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

1.4.20. Obiekt mostowy - most, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy.  
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1.4.22. 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.  

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.4.24. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.25. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.26. PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.  

1.4.27. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

1.4.29. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia.  

1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego.  

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

1.4.33. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 

1.4.34. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.  

1.4.35. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.36. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami) przęsła 
mostowego. 

1.4.37. Szerokość całkowita obiekt (mostu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną
ustroju niosącego.  

1.4.38. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle balustrady 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego.  

1.4.39. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
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1.4.40. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego.  

1.4.41. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.42. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie udowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy: teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt 

 1.5.2.  Dokumentacja projektowa  

Pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu, w okresie przygotowywania oferty, w 
siedzibie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53–633 WROCŁAW. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione dokumenty:  

(A)   Dokumentacja projektowa, która będzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
• zawiera projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy mostu;  

(B)   Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę:  
• Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje:  

o organizacja rozbiórki mostu istniejącego i górnych partii ścian oporowych nabrzeŜa;  
o projekt rusztowań i deskowań;  
o projekt technologiczny betonowania;  
o projekt wykonania pali iniekcyjnych fundamentowych o parametrach 

zgodnych z projektem;  
o projekt próbnego obciąŜenia pali;  
o projekt rusztowań roboczych i pomocniczych, w tym pomost ochronny pływający  

z okryciem folią;  
o geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt 
i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia.  

 1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

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

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

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

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

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w Cenę Kontraktową. 

 1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

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

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III. moŜliwością powstania poŜaru 

 1.5.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

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

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

 1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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 1.5.9.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczane na świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

 1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

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 InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 1.5.13.  RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku, kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY  

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącej preferencji zakupu materiałów i surowców w 
krajach Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki ogólne umowy), wymagane jest 
przedstawienie świadectw pochodzenia kaŜdego uŜytego elementu oraz surowca. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostaną wyszczególnione w Kontrakcie. 

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

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera 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. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
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a)  Kierownik będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)  InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera 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 uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do trenu budowy. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

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

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
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moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:  
• organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

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

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilości środków transportu, oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszywa itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  

InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  
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InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.  

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
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z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• polską normą,  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

 6.8.1.  Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

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

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  

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

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  
• uwagi i polecenia InŜyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robot,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się.  

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

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 6.8.2.  Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  

 6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

 6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy  

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

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę  
i InŜyniera.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

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

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  

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

7.4. Wagi i zasady waŜenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

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

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.  
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8. ODBIÓR  ROBÓT  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.  

8.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.3.1.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  



23

 8.3.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego  

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu;  
2.   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewent. uzupełniające lub zmienne);  
3.   Recepty i ustalenia technologicznie;  
4.   Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały);  
5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewent.  

z PZJ;  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ewent. z PZJ;  
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ;  
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń;  

9.  Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;  
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zmawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

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

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

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

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

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  



24

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków  
i transportu nas teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

DO CEN JEDNOSTKOWYCH NIE NALE śY WLICZA Ć PODATKU VAT.  

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM. 00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej DM–00.00.00, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;  

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu;  

(c) Opłaty/dzierŜawy terenu;  
(d) Przygotowanie terenu;  
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań

i drenaŜu;  
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawianie przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł;  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego;  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz.414) 
z późniejszymi zmianami;  

[2]  Rozporządzenie MGPiB z 15.12.1994r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej(M.P. Nr 2 z 1995r , poz. 29);  

[3]  Ustawa z 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U Nr 14, poz.60 z późniejszymi zmianami); 

11. DODATKOWE  WYTYCZNE  WYKONANIA  ROBÓT  

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę
Zamawiającego oraz Autora projektu. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii robót 
odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Przy wykonaniu robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
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DM–00.00.02 ZAPLECZE  WYKONAWCY  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych zadaniem pn.: 

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST  

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

1.3. Zakres robót objętych OST  

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich  niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji robót. NaleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wszystkich drzew znajdujących się na 
terenie wykonywanych robót i zaplecza.  

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
uŜytkowaniem powyŜszego zaplecza. 

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 
stanu pierwotnego. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami InŜyniera.  

 1.5.1.  Plac budowy  

Zagospodarowanie placu budowy naleŜy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na 
zagospodarowanie składają się następujące elementy:  
• ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające 

przed dostępem osób nieupowaŜnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie 
balustradami. Szerokość strefy, w której istnieje zagroŜenie upadku przedmiotów z góry, powinna 
wynosić nie mniej niŜ 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale (poza 
przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niŜ 6 m;  

• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia 
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagroŜeniem 
spadania przedmiotów z góry;  

• doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków;  
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), 

które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach BHP;  
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• składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane  
w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 

 1.5.2.  B1OZ  

Praktycznie kaŜda budowa powinna być prowadzona zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go ciąŜy na kierowniku 
budowy, a w szczególnych przypadkach na inwestorze. JeŜeli na tym samym placu budowy 
jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. BHP. 
Obowiązek pełnienia funkcji koordynatora nałoŜony został na kierownika budowy. Dla wszystkich 
stanowisk pracy na budowie naleŜy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 
poinformować pracowników.  

NaleŜy teŜ konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. Przy 
organizowaniu pracy naleŜy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu 
młodocianych. NaleŜy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac 
transportowych.  

 1.5.3.  Stanowisko pracy  

Stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów maszyn  
i sprzętu, naleŜy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami za pomocą daszków, 
a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi. Nie wolno sytuować
stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi bliŜej niŜ  
w odległościach 3, 5, 10, 15m dla linii o napięciu nie przekraczającym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV 
oraz 30m dla linii powyŜej 110kV.  

Osoby na stanowiskach pracy na wysokości (1 m powyŜej poziomu podłogi lub ziemi) powinny być
zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony zbiorowej, jakim są głównie 
balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1m, deski krawęŜnikowej o wysokości 
15cm i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki ochrony indywidualnej naleŜy stosować wtedy, 
gdy stosowanie środków zbiorowych jest niemoŜliwe lub nieuzasadnione; otwory technologiczne  
w stropach, otwory w ścianach zewnętrznych i krawędzie otwartych powierzchni, w pobliŜu, których 
znajdują się stanowiska pracy, winny być zabezpieczone balustradami opisanymi powyŜej.  

 1.5.4.  Urządzenia i instalacje energetyczne  

Wszelkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być wykonywane 
tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Urządzenia i instalacje powinny mieć
zapewnioną ochronę przeciwporaŜeniową przed dotykiem bezpośrednim  
i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów. Budowlane rozdzielnice prądu powinny być
prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych.  

Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. NaleŜy prowadzić
okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych 
urządzeń (dwa razy w roku).  

 1.5.5.  Roboty ziemne i wykopy  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, który określa m.in. połoŜenie 
podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych instalacji (odległość, w jakiej mogą
być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy 
wykopach naleŜy ogrodzić (balustradami wys. 1,1m w odległości 1m od krawędzi wykopu) i oznaczyć
napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany 
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wykopów naleŜy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie 
nachylenia. 

Przy głębokości wykopu większej niŜ 1m naleŜy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, 
rozmieszczone nie rzadziej, niŜ co 20m. Urobek wydobywany z wykopu naleŜy składować  
w odległości min. 60cm od krawędzi wykopu oraz poza strefą klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany nie są
obudowane. Koparka powinna być ustawiona nie bliŜej niŜ 60cm od krawędzi wykopu oraz poza 
strefą klina odłamu gruntu. Pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione.  

 1.5.6.  Rusztowania  

MontaŜ rusztowań moŜe być prowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie  
i udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montaŜu powinny stosować środki ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Rusztowanie moŜe być dopuszczone do 
uŜytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy i powinno być uŜytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowanie powinno 
być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób umoŜliwiaj ący odpływ 
wód opadowych.  

Rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w 
przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny. Rusztowanie powinno posiadać
prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymałości, piony komunikacyjne 
zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady składające się z poręczy ochronnej, 
która w przypadku rusztowań systemowych moŜe być umieszczona na wysokości 1 m. JeŜeli 
rusztowanie jest odległe od ściany więcej niŜ 20 cm balustrady powinny być wykonane po obu 
stronach pomostu.  

Ponadto rusztowanie powinno posiadać ochronę odgromową i tablicę informującą m.in. o 
dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu, kaŜdorazowo po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dłuŜszych niŜ 10 dni.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.  

Materiały niezbędne dla wykonania robót objętych zakresem niniejszej OST dobiera Wykonawca. 
Materiały podlegają akceptacji InŜyniera.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  

Sprzęt niezbędny dla wykonania robót objętych zakresem niniejszej OST dobiera Wykonawca. Sprzęt 
podlega akceptacji InŜyniera.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  

Transport: materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez InŜyniera.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
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Dokładne ustalenie miejsca zaplecza budowy naleŜy skonsultować z lokalnymi władzami oraz 
InŜynierem.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  

Jednostką obmiarową robót związanych z przygotowaniem zaplecza jest 1 kpt.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Odbiorowi robót podlega usunięcie całego zaplecza oraz przeprowadzenie robót porządkowych 
miejsca, w którym znajdowało się zaplecze budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 
9.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

1. Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji robót. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
wszystkich drzew znajdujących się na terenie wykonywanych robót i zaplecza. 

2. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
uŜytkowaniem powyŜszego zaplecza. 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy 
realizacji robót, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót określony w projekcie organizacji 
placu budowy. Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe za poszczególne roboty składowe wchodzące 
w ogólny zakres robót przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji 
sporządzonych przez Wykonawcę dla określenia kwoty ryczałtu. 

W kwotach ryczałtowych mieszczą się takŜe:

• sporządzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami,  
• opłaty za energię elektryczną, wodę i łączność,  
• koszty obsługi i dozorowania placu budowy,  
• koszty ewentualnej dzierŜawy gruntu,  
• koszty związane z utrzymaniem czystości dróg dojazdowych (związanej z prowadzeniem 

budowy).  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

Według OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 10.  
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DM–00.00.03 ORGANIZACJA  PLACU  BUDOWY  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące 
organizacji placu budowy dla potrzeb prowadzenia robót, które zostaną wykonane w ramach:  

odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST  

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

1.3. Zakres robót objętych OST  

Roboty, których dotyczy niniejsza OST obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu 
budowy dla potrzeb prowadzenia robót mostowych i drogowych objętych Kontraktem, tj.:  
• opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
• zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
• zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi, 
• przełoŜenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
• doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność), 
• ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieŜy 

i wandalizmu, 
• zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
• zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych, 
• zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych, 
• zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót na obiekcie mostowym 

i drodze, 
• utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako 

dojazdy, 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.  

2.  MATERIAŁY  

Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować materiały określone w projekcie 
organizacji placu budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.  
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3.  SPRZĘT  

Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji 
placu budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  

4.  TRANSPORT  

Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Projekt organizacji placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3. niniejszej OST wraz z określeniem 
rodzaju uŜytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków 
transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy.  
Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez InŜyniera.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień
dotyczących projektu organizacji budowy.  

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy  

Dojazd do placu budowy moŜe odbywać się, zaleŜnie od lokalnych warunków dla danego obiektu,  
w sposób następujący:  
• po istniejących eksploatowanych drogach,  
• po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających 

po uzgodnieniu z InŜynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót,  
• po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez  Zamawiającego,  

a więc po terenie wymagającym dzierŜawy.  
Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu 
budowy sporządzonym zgodnie z pkt. 5.1. niniejszej OST. Uzyskanie ewentualnej dzierŜawy terenu 
naleŜy do obowiązków Wykonawcy.  

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy  

Plac budowy naleŜy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii 
rozgraniczających. W przypadku technicznej niemoŜliwości wykorzystania pod plac budowy terenu 
wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierŜawionym.  
Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierŜawy terenu pod plac budowy naleŜy do obowiązku Wykonawcy.  

5.4. PrzełoŜenie istniejących urządzeń obcych  

PrzełoŜeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub 
uniemoŜliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełoŜeń urządzeń obcych zawarty będzie  
w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.  

5.5. Zainstalowanie niezbędnych tablic informuj ących  

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym.  
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5.6. Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
drogowo – mostowych  

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z OST 
DM–00.00.00 „Wymagania ogólne”, przy czym naleŜy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia:  
• ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy,  
• czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających obiekty mostowe i plac 

budowy (do czasu wykonania odprowadzeń przewidzianych w robotach drogowych), po 
uprzednim ich oczyszczeniu,  

• ochrona uŜytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach 
dojazdowych i drogach innych uŜytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.  

5.7. Rekultywacja terenu  

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a takŜe teren naruszony przez 
doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt 
Wykonawcy do stanu pierwotnego.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  

Kontroli InŜyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały uŜywane dla potrzeb 
organizacji placu budowy.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  

Roboty objęte niniejszą OST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie 
wszystkich robót składowych określonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym 
przez InŜyniera.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.  

Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji 
budowy. Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem 
organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości robót wg pkt. 6 niniejszej OST.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót określony w projekcie organizacji 
placu budowy. Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe za poszczególne roboty składowe wchodzące 
w ogólny zakres robót przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji 
sporządzonych przez Wykonawcę dla określenia kwoty ryczałtu.  



32

W kwotach ryczałtowych mieszczą się takŜe:

• sporządzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami,  
• opłaty za energię elektryczną, wodę i łączność,  
• koszty obsługi i dozorowania placu budowy,  
• koszty ewentualnej dzierŜawy gruntu,  
• koszty związane z utrzymaniem czystości dróg dojazdowych (związanej z prowadzeniem 

budowy).  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

Według OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 10.  



33

DM–00.00.10 ZABEZPIECZENIE  CIĄGŁOŚCI  RUCHU  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), są wymagania techniczne dotyczące 
robót związanych z zapewnieniem ciągłości ruchu na trasach komunikacyjnych połoŜonych w obrębie 
prowadzenia robót przy:  

odbudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST  

OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych OST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z zapewnieniem 
ciągłości ruchu na trasach komunikacyjnych połoŜonych w obrębie prowadzenia robót przy 
przebudowie obiektu mostowego i przebudowie drogi gminnej i powiatowej wymienionych w p. 1.1.  

Ciągłość ruchu dotyczy zapewnienia wykonania tymczasowego objazdu w związku z koniecznością
zamknięcia odcinków drogi gminnej i powiatowej na czas prowadzenia przebudowy jw. Zakres robót 
obejmuje: 

• projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
• projekt tymczasowej drogi objazdowej, 
• wykonanie tymczasowej drogi objazdowej, 
• utrzymanie ciągłości ruchu, 
• demontaŜ tymczasowej drogi objazdowej. 

1.4. Określenie podstawowe  

Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w  SST DM.00.00.00.  "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, OST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
DM.00.00.00.  "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  

Materiały niezbędne dla wykonania robót objętych zakresem niniejszej OST dobiera Wykonawca  
w projektach zabezpieczenia ciągłości ruchu. 



34

3. SPRZĘT  

Sprzęt niezbędny dla wykonania robót objętych zakresem niniejszej OST dobiera Wykonawca  
w projektach zabezpieczenia ciągłości ruchu. 

4. TRANSPORT  

Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez InŜyniera.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Opracowania projektowe  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, dla kaŜdego 
obiektu mostowego, dla którego zachodzi potrzeba zachowania ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia 
robót, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych wg zakresu podanego w p. 1.3 niniejszej OST. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych 
projektów. Projekty podlegają akceptacji InŜyniera.  

Projekt ten winien rozwiązywać wszystkie problemy związane z zachowaniem ciągłości ruchu na 
przebudowywanym odcinku drogi gminnej i powiatowej, a więc m.in.: 
• harmonogramy czasowych zamknięć ruchu na drodze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
• opracowania technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na drodze gminnej  

i powiatowej,  
• projekty robocze niezbędnych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo uŜytkownikom drogi.  

W projekcie tym naleŜy ująć: 
• oznakowanie pionowe zgodnie z zasadami „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” z 1994r. 

oraz „Tymczasowych warunków Technicznych” z 1994 r., 
• oznakowanie poziome zgodne z zasadami „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” oraz 

warunków technicznych PZD-95 IBDiM-u, 
• betonowe bariery ochronne przenośne zgodne z zasadami „Wytycznych stosowania drogowych 

barier ochronnych”, 
• tymczasowe przejazdy przez pas dzielący z nawierzchnią z betonu asfaltowego o grubości 5 + 8 

cm na podbudowie z tłucznia o grubości 26 cm, 
• tarcze ostrzegawczo - błyskowe z efektem fali świetlnej kierunkowej,  
• zamontowanie w jezdni odblaskowych elementów „kocie oczka”,  
• pasy zwalniające (pralka) wbudowane w jezdnię na początku objazdu,  
• tymczasowe zabezpieczenie uŜytkowników drogi objazdowej przed uciąŜliwościami budowy.  

Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien być opracowany w oparciu o „Wytyczne projektowania 
dróg” WPD-2, przy załoŜeniu prędkości projektowej na wygrodzonym odcinku drogi do 40 km/godz.  

Projekt winien uwzględniać terenowe warunki wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na 
zwęŜonym odcinku drogi oraz moŜliwości ewentualnego dzierŜawienia terenu, przy czym uzyskanie 
tej dzierŜawy naleŜy do obowiązków Wykonawcy.  

Projekt tymczasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z następującymi instytucjami: 
• Administrator drogi gminnej i powiatowej,  
• Komenda Powiatowa Policji,  
• Urząd Miejski w Świdnicy.  
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5.2. Warunki techniczne wykonania 

Wszystkie projekty wymienione w punkcie 5.1. niniejszej OST muszą zawierać warunki techniczne 
wykonania, w których zawarte będą:  
• dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich wymaganych 

parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakości oraz 
zasad ich odbioru, 

• dobór sprzętu, 
• normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót. 

PowyŜsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez InŜyniera stanowić będą podstawę wykonania robót, 
kontroli ich jakości oraz odbiorów. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Według  punktu 5.2. niniejszej OST.  

7. OBMIAR  ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą OST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującemu wykonanie 
wszystkich robót składowych określonych w p. 1.3 niniejszej OST. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór poszczególnych robót składowych na podstawie:  
• stwierdzenia zgodności zakresu robót z określonym w projektach wymienionych w pkt. 5.1. 

niniejszej OST, 
• kontroli jakości wg zasad podanych w punkcie 5.2 i 6 niniejszej OST.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót zgodny z zaakceptowanym przez 
InŜyniera odpowiednim projektem zapewnienia ciągłości ruchu. Podstawą płatności za zabezpieczenie 
ciągłości ruchu będzie ryczałt ustalony na podstawie cen jednostkowych lub kwot ryczałtowych za 
poszczególne roboty składowe. Kwoty te będą ustalane na podstawie kalkulacji sporządzonych przez 
Wykonawcę dla określenia kwoty ryczałtu.  

W kwocie ryczałtowej mieszczą się:
• sporządzenie projektów zapewnienia ciągłości ruchu wg punktu 5.1. niniejszej SST wraz  

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,  
• koszty materiałów niezbędnych dla wykonania robót,  
• koszty wykonania robót w zakresie ustalonym w projektach zabezpieczenia ciągłości ruchu,  
• ewentualne koszty dzierŜawy pod trasy tymczasowego objazdu,  
• utrzymanie objazdów w stanie uŜywalności przez cały czas trwania robót na obiekcie,  
• odszkodowania za zakłócenia ruchu na innych drogach,  
• koszty rekultywacji terenu pod trasy objazdowe,  
• koszty demontaŜu zabezpieczeń ciągłości ruchu (m.in. tymczasowy objazd oraz oznakowanie).  
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D–02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST  

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

1.3. Zakres robót objętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
• roboty ziemne na przełoŜeniu potoku i rowu melioracyjnego, 
• budowę nasypów drogowych, 
• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
• zasypywanie wykopów.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.   Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

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

1.4.4.      Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.5.      Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.     Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7.     Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

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

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

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

1.4.11.    Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 



38

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

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

ds

d
sI ρ

ρ=

gdzie: 
ρd    –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-

12   [9], (Mg/m3), 
ρds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17.  Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d
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gdzie: 
d60    –   średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10    –   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

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

1

2
0 E

E
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gdzie: 
E1   –   moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2   –    moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.4.19.  Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych 
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi 
duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6]. Geosyntetyki obejmują: 

• geotkaniny, 
• geowłókniny, 
• geodzianiny, 
• georuszty, 
• geosiatki, 
• geokompozyty, 
• geomembrany, 

zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 
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1.4.20.    Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST DM–00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  (GRUNTY)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM–
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Podział gruntów  

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. Podział gruntów pod względem 
przydatności do budowy nasypów podano w SST D–02.03.01 punkt 2.  

      Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczegól-
nienie  

Jed- GRUPY GRUNTÓW

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  • rumosz 
niegliniasty 

• Ŝwir 
• pospółka 
• piasek gruby 
• piasek średni 
• piasek drobny 
• ŜuŜel 

nierozpadowy 

• piasek 
pylasty 

• zwietrzelin
a gliniasta 

• rumosz 
gliniasty 

• Ŝwir 
gliniasty 

• pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe
• glina piasz-    czysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

• ił, ił piaszczys-ty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
• piasek gliniasty 
• pył, pył piasz-czysty 
• glina piasz-  czysta, 

glina, glina pylasta 
• ił warwowy 

2 Zawartość
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

% 
< 15 
< 3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 od 25 do 35 < 25 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem InŜyniera.  
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JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez InŜyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D–02.03.01 punkt 2.4, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

2.4. Geosyntetyk  

Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw 
ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę
techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

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

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

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

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien uŜywać odpowiedniego sprzętu 
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować
uszkodzenie układanego materiału. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków  

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie 
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich 
uszkodzeń. Geosyntetyki wraŜliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich 
wyprodukowania do wbudowania.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM–00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niŜ ± 10cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1cm i -3cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań
w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać
± 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia  
i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety. 
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W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy  

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ  
± 5cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów  
w SST D–02.01.01. 

5.6. Układanie geosyntetyków  

Geosyntetyki naleŜy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. JeŜeli 
dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy 
geosyntetyków naleŜy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją
projektanta.  
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, naleŜy w uzgodnieniu z InŜynierem, przykryć to 
uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90cm od obszaru 
uszkodzonego.  
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułoŜenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych 
występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda 
układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej 
jej powierzchni. Geosyntetyków nie naleŜy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach 
(garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułoŜonych 
geosyntetykach. NaleŜy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułoŜeniu. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.  Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST 
D–02.01.01 oraz  D–02.03.01. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

6.3.2.  Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 

6.3.3.  Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

6.3.4.  Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm 
lub +1cm. 

6.3.5.  Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

   Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m 
na  

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

6.3.6.  Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 

6.3.7.  Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10cm. 



44

6.3.8.  Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu  

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niŜ -3cm lub +1cm. 

6.3.9.  Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny  
z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić
wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą  
PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić
InŜynierowi świadectwa stwierdzające, iŜ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, 
aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać
lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM–00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych  

Jednostka obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM–00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt  8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D–02.01.01  oraz  D–02.03.01  
punkt 9. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-SO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia. 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty  

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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D–04.04.00 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO. 
WYMAGANIA  OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów, które zostaną wykonane  
w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST  

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

1.3. Zakres robót objętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów i obejmują następujące SST:  

• D–04.02.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna

Stabilizacja mechaniczna to proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4, oraz w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM–
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  2. 

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
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2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

       Rysunek 1.  Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2    kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową; 
1-3   kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę);

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2.  Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:
• Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
• piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4.  Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:
• piasek wg PN-B-11113 [16], 
• miał wg PN-B-11112 [15], 
• geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej.  
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Tablica 1 
  Wymagania

Lp. Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane śuŜel Badania 

właściwości Podbudowa według 
  zasad

-nicza
pomoc-
nicza 

zasad
-nicza

pomoc-
nicza 

zasad
-nicza

pomoc-
nicza 

1 Zawartość ziaren < niŜ
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niŜ

5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziaren 

nieforemnych  
%(m/m), nie więcej niŜ

35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niŜ

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagę- 
szczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

- - 
BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niŜ

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 

35 

40 

30 

50 

35 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-06714 

-18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 
zamraŜania, %(m/m), nie 
więcej niŜ

5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
Ŝelazawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niŜ

- - - - 1 3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niŜ

1 1 1 1 2 4 
PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś

mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥
1,03 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

PN-S-06102 
[21] 

2.3.5.  Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
• cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
• wapno wg PN-B-30020 [19], 
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• popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
• ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy 
przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6.  Woda

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  4. 

4.2. Transport materiałów  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  5.  

5.2. Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D–04.01.01 „Koryto wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D–02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.  
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem:  
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       ≤  5  (1) 

w którym:
D15  -   wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach,  
d85   - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa,  

w milimetrach.  
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

       ≤  1,2  (2) 

w którym:
d50    -  wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoŜa,  

w milimetrach, 
O90   - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna 
być podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 
10m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
InŜyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność
mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, p. 11. 
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5.5. Odcinek próbny  

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 

• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany  
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa 
Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkt 2.3 niniejszej SST.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.  

      Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy  10 próbek na 10 000  m2  

4 
Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, punkt  2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa  
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6.3.2.  Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie  2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

6.3.3.  Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić
według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4.  Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30].  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
rzadziej niŜ raz na 5000m2, lub według zaleceń InŜyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

     
E

E

1

2   ≤   2,2  

6.3.5.  Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie  2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
InŜyniera.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano  
w tablicy 3.  

Tablica 3.   Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co        20 m 
łatą na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w 
planie*)

co 100 m
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7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2  

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 
m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugięcie spręŜyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.  

6.4.2.  Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm.  
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

6.4.3.  Równość podbudowy  

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
• 10mm dla podbudowy zasadniczej,  
• 20mm dla podbudowy pomocniczej.  

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %.  

6.4.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy  

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1cm, -2cm.  

6.4.6.  Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa  

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ  
± 5cm.  

6.4.7.  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa  

Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,  
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.4.8.  Nośność podbudowy  

• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  
• ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  
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Tablica 4.   Cechy podbudowy  

Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa  
z kruszywa  
o wskaźniku 

wnoś  
nie mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

IS   
nie mniejszy niŜ

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, 

[mm]  

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, 

[MPa]  

niŜ,   [%]   40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1

od drugiego 
obciąŜenia E2

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy  

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.  
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8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
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 płatności podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy, podano w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów:

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
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21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty  

  31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D–04.05.00 ULEPSZONE  PODŁOśE  Z  GRUNTÓW 
STABILIZOWANYCH  SPOIWAMI  
HYDRAULICZNYMI.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoŜa z gruntu 
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi (cementem), które zostaną wykonane w ramach zadania 
pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi (cementem) pod konstrukcją
drogi – dojazdów oraz rejonu bezpośrednio przylegającego do mostu.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi (cementem), bezpośrednio 
za podporami mostu drogowego oraz przebudowywanych odcinków drogi gminnej i powiatowej jw.  
i obejmują następujące  SST: 

• D–04.05.01  Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, 

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoŜa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [29]. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz w OST 
wymienionych w punkcie 1.3, dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM–
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane podano w OST wymienionych w punkcie  1.3, dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa stabilizowanego 
spoiwami powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
• mieszarek stacjonarnych, 
• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
• mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
• spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
• cięŜkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
• rozsypywarek wyposaŜonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 

rozsypywania spoiw, 
• przewoźnych zbiorników na wodę, wyposaŜonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  4. 

4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19].  
Mieszankę kruszywowo-spoiwową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  5. 
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5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST  
D–04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i OST D–02.00.00 „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne”. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

JeŜeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana  
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naleŜy ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, 
aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. 
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, 
w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do 
wykonania warstwy. 

5.3. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania  jest 
właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 

• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez InŜyniera. 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Podbudowa i ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową
podbudowę lub ulepszone podłoŜe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa obciąŜa Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy lub ulepszonego 
podłoŜa uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu 
i śniegu oraz mróz.  

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
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5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 
kg/m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład  
o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego 
ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny 
ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.  

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi, które obejmują: 

• D-04.05.01.  Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem, 

• D-04.05.02.  Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem,  
• D-04.05.03. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi 

popiołami lotnymi,  
• D-04.05.04.  Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

wielkopiecowym ŜuŜlem granulowanym.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM–00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt  6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 
podłoŜa stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.  
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6.3.2.  Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.3.3.  Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

       Tablica 1.   Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy lub 
ulepszonego pod-
łoŜa rzypadająca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   
5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 3 400 m2

7 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                  

i wapnem 
− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami 

lotnymi 
− 90-dniowa przy stabilizacji ŜuŜlem 

granulowanym 

6 próbek 

6 próbek 

3 próbki 

400 m2

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych 

9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 
− wapna, 
− popiołów lotnych, 
− ŜuŜla granulowanego 

przy projektowaniu składu 
mieszanki i przy kaŜdej zmianie 

13 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 

14 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
dla kaŜdej partii i przy kaŜdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych i na 
zlecenie InŜyniera 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych; 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu; 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem 

i popiołami lotnymi; 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.  
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6.3.4.  Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5.  Jednorodność i głębokość wymieszania

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 
mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6.  Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7.  Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.8.  Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki 
do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14 
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji ŜuŜlem granulowanym 
po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoŜa. 

6.3.9.  Mrozoodporność

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 
cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.3.10.  Badanie spoiwa 

Dla kaŜdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, ŜuŜla granulowanego, Wykonawca powinien 
określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoŜa. 

6.3.11.  Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.12.  Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

Właściwości gruntu lub kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 
Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.3.13.  Wskaźnik nośności CBR 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu 
stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  lub 
ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami  

6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

6.4.2.  Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3.  Równość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Nierówności podłuŜne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać:

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  
• 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa.  

   Tablica 2.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy  
lub ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami  

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co        
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 
podłoŜa

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2

*)    Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie  
naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.4.   Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoŜa a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
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6.4.6.  Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoŜa w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7.  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej 
niŜ: 

• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa  +10%, -15%.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 
podłoŜa 

6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe 
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie 
zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera.  

JeŜeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa jest mniejsza od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien 
poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoŜe przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 

6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy lub ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 
materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3.  Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie 
zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  
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8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
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 ST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:  

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych, 
• rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
• pielęgnacja wykonanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• spulchnienie gruntu, 
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych, 
• dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
• wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
• zagęszczenie warstwy, 
• pielęgnacja wykonanej warstwy 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych 
  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
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bromową
  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
12. PN-B-30020 Wapno 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu 

stabilizowanego cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa 

nawierzchni podatnych 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej 

popiołów lotnych z węgla kamiennego 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi. 

10.2. Inne dokumenty  

27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności ŜuŜla granulowanego” 
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów ŜuŜlem wielkopiecowym granulowanym”, 

Warszawa 1979 
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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D–05.01.00 NAWIERZCHNIE  GRUNTOWE.  POBOCZA. 
WYMAGANIA  OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych – pobocza, które zostaną
wykonane w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (OST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni gruntowych i obejmują następujące SST:  

• D-05.01.02  Nawierzchnia gruntowa ulepszona.  

Specyfikacja opisuje warunki wykonania robót związanych z odbudową poboczy gruntowych na 
odcinku przebudowanej drogi.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoŜa jest ulepszony mechanicznie lub 
chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłuŜnym i przekroju poprzecznym 
oraz zagęszczony. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Grunt  

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty naleŜy 
klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1].  
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Przy budowie nawierzchni gruntowej naleŜy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym 
stopniu gruntu zalegającego w podłoŜu.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania nawierzchni gruntowych naleŜy stosować sprzęt określony w SST D-05.01.01 
„Nawierzchnia gruntowa naturalna” lub SST D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umoŜliwi ć naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.  

Przed wykonaniem nawierzchni naleŜy oczyścić i przygotować podłoŜe. 

5.3. Wykonanie nawierzchni 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielęgnacji podano w SST D-05.01.01 
„Nawierzchnia gruntowa naturalna” lub SST D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6,  
a pozostałe zasady w SST D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej punkt 6 i SST D-05.01.02 
dla nawierzchni gruntowej ulepszonej punkt 6.  

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 

6.2.1.  Równość nawierzchni  

Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[16]. Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm.  
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6.2.2.  Spadki poprzeczne nawierzchni  

Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć przy uŜyciu 4-metrowej łaty i poziomicy.  

Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niŜ  
± 0,5 % od spadków projektowanych.  

6.2.3.  Rzędne wysokościowe  

Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być
większe niŜ + 1 cm i -3 cm. 

6.2.4.  Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ  
± 5cm. 

6.2.5.  Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm i -5 cm. 

6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 1.  

Tablica 1.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
wykonanej nawierzchni gruntowej  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Równość podłuŜna co 20 m łatą  

3 Spadki poprzeczne *) Na kaŜdej działce roboczej 

6 Szerokość nawierzchni Na kaŜdej działce roboczej 

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.  

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST:  
• D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej, punkt 9; 
• D-05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej, punkt 9.  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

  1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

  2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
  3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
  5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

10.2. Inne materiały 

1. Jaworski J.: Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, 
Warszawa, 1977. 

2. Jaworski J.: Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. 
Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978. 
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M–12.01.00  STAL  ZBROJENIOWA.  WYMAGANIA  OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące zbrojenia 
stalą betonu, w związku z odbudową mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica. 

Do konstrukcji Ŝelbetowych objętym zakresem kontraktu naleŜy stosować stal zbrojeniową klasy  
A–IIIN gatunku RB500W. Wymagania dla tej stali zbrojeniowej podano w SST–M.12.01.03.  

1.2. Zakres stosowania OST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót mostowych.  

1.3. Zakres robót objętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych w związku  
z przebudową mostu jw.  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową, 
przygotowanie i montaŜ zbrojenia podpór i elementów konstrukcyjnych obiektów inŜynierskich, tj.:

• fundamentową płytę denną mostu,  
• płytę zespalającą prefabrykaty ceowe mostu wraz z kapami chodnikowymi,  
• fundamenty pod ścianki czołowe na wlocie i wylocie przepustu,  
• warstwę nadbetonu i betonu ochronnego na prefabrykatach skrzynkowych przepustu,  

Niniejsza OST dotyczy wszystkich elementów betonowych i Ŝelbetowych. W zakresie kosztorysowym 
nie dotyczy elementów prefabrykowanych, tj.: prefabrykatów skrzynkowych i ceowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w OST DM–00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM–
00.00.00. Wymagania ogólne.  

2. MATERIAŁY  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  

Do konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniŜej: 

  - Klasa A-I,   gatunek St3S-b,  
  - Klasa A-II,  gatunek 18G2-b,  
  - Klasa A-IIIN,  gatunek RB500W,  
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(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali  

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki  i prętów powinny  odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023/06. NajwaŜniejsze wymagania dla poszczególnych gatunków stali 
podano w Specyfikacjach SST M.12.01.01, ST M.12.01.02 i ST M.12.01.03. 

(3) Wady powierzchniowe  

*   Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,  
*  Na powierzchni czołowej prętów  niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem,  
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 

gładkich,  
• jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej  

do 25mm, zaś 0,7mm  dla prętów o większych średnicach.  

(4) Magazynowanie stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  
z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT  

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt  organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia  

*  Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać,  
np. lampami  lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych  stali  ani późniejszej ich korozji.  

b) Przygotowanie zbrojenia  

* Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy ją prostować. Cięcie  
i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie.  
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*  Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.

c) MontaŜ zbrojenia  

* MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 

*  MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
prętów.  

*  Dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w  deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

*  Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułoŜeniu w deskowaniu naleŜy łączyć zgodnie  
z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

* Ł ączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia.  

*  SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  zaciskami.  
*  SkrzyŜowanie zbrojenia płyt naleŜy wiązać, zgrzewać lub spawać:  

• w  dwóch  rzędach  prętów  skrajnych  -   kaŜde skrzyŜowanie,  
• w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

*  Zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na  przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyŜowań
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.  

*  Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce lub szkielecie płaskim. 
Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności  
z Dokumentacją Techniczną oraz podanymi powyŜej wymaganiami i obowiązującymi normami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

6.1. Badania stali na budowie  

*  Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. Partie 
większe naleŜy podzielić na części nie większe niŜ 60 t.  

*  Z kaŜdej partii naleŜy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach 
zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

*  JeŜeli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu lub Ŝądanej - 
stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera. 

6.2. Badania w czasie budowy  

6.2.1.  Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.  

6.2.2. Sprawdzenie ułoŜenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą  
i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją  Techniczną oraz PN-63/B-06251.
6.2.3. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich naleŜy przeprowadzić przyjmując za 
partie ich liczbę o cięŜarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów 
płaskich nie powinna być mniejsza niŜ 3 na partię.  
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Badania naleŜy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub 
szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i podwieszając cięŜar do pręta 
dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciąŜenie nie mniejsze od podwójnego cięŜaru siatki 
lub szkieletu płaskiego. 
Badaniu naleŜy poddawać trzy skrzyŜowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyŜowań zostanie zerwane, próbom naleŜy poddać
podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da równieŜ
wynik ujemny, wówczas partię naleŜy odrzucić. 

6.3. Tolerancje wykonania  

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 
nr 1. 

Tablica 1  

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 
Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do połoŜenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 
dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

  
<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą
grubością elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 
dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) (a - jest odległością
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

 5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia lub 
otworu kablowego (b - oznacza całkowitą
grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

*  Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
*  Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nie powinna przekraczać ÷ 10mm. 
*  Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie powinno 

przekraczać 3 %. 
*   RóŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm. 
*   Dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm.  
*  Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać

20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym 
pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

*   RóŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5cm.  
*   RóŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm.  
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7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleŜności  przyjmuje się teoretyczną
ilość  zamontowanego zbrojenia tj.: łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną
odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m.  Stal uŜyta na zakłady przy łączeniu prętów oraz drut 
wiązałkowy mieszczą się w tak określonej masie zbrojenia.  

Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Roboty objęte niniejszą OST podlegają następującym odbiorom.  

8.1. Odbiór stali na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki 
dla kaŜdej wiązki. 

Dostarczona na budowę stal, która: 
• nie ma zaświadczenia (atestu), 
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
• pęka przy wykonywaniu haków, 

moŜe być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg 
normy PN-91/H-04310.

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia  

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
• rozstaw strzemion, 
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy uŜyciu drutu wiązałkowego oraz montaŜ
zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
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poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej ujmuje się równieŜ koszty wykonania niezbędnych 
rusztowań i pomostów do montaŜu zbrojenia wraz z ich rozbiórką. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe  
PN-91/H-04310       Próba statyczna rozciągania metali  
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-77/S-10040  śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie 
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M–13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz robót betonowych przy realizacji zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica. 

Wymagania dla poszczególnych konstrukcji z betonu zbrojonego podano w SST M–13.01.04.  

1.2. Zakres stosowania OST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót mostowych.  

1.3. Zakres robót objętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie betonów oraz robót betonowych przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi 
gminnej wraz z robotami towarzyszącymi w Lutomi Górnej.  

Niniejsza OST zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne, tj.: 

a) SST M–13.01.04  „Beton powyŜej B25 w deskowaniu”,  

b) SST M–27.07.01  „Beton wyrównawczy pod fundamenty”,  

c) SST M–27.10.01  „Beton ochronny”,  

odnoszą się do niej oraz zawierają szczegółowe wymagania dotyczące specyfiki opisanych tam robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej OST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w OST DM–00.00.00.  

1.4.1.  Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3  wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
1.4.2.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3.  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.4.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
1.4.5.  Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 
mieszającego lub pojemnika transportowego. 
1.4.6.  Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników,  
w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.7.  Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton 

klasy B25 przy RbG = 25 MPa).  
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1.4.8.  Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy  
w stanie suchym.  
1.4.9.  Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych.  
1.4.10.  Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego 
obiektu mostowego. Rusztowania dzieli się na: robocze, montaŜowe i niosące.  
1.4.12.  Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi.  
1.4.13. Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej 
konstrukcji z gotowych elementów oraz cięŜaru sprzętu i ludzi.  
1.4.14. Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej 
nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano  w  OST DM .00.00.00 "Wymagania  ogólne".  

2. MATERIAŁY  

2.1. Uwaga wstępna 

Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiązują, niezaleŜnie od 
polskich norm, "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych"
wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 1990 roku. W dalszej części niniejszej ST 
wymagania te zwane są skrótowo "Wymaganiami GDDP".  

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1. Cement  

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-88/B-30000 o następujących markach: 

• marki "45" - do betonu klasy B30 - B40; 
• marki "35" - do betonu klasy B25; 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-30000 oraz  ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji  
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

• Zawartość krzemianu trójwapniowego-alitu (C3S)  50-60%;  
• Zawartość glinianu trójwapniowego (C3A)  do 7%;  
• Zawartość  alkaliów  do 0,6%;  
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania  kruszywa nieaktywnego do 0,9%;  
• Zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) do 20%;  

c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.  
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Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ± 2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały 
wyraźny napis zawierający co najmniej następujące dane:  

• oznaczenie; 
• nazwa wytwórni i miejscowości;  
• masa worka z cementem;  
• data wysyłki;  
• termin trwałości cementu;  

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny  być  przystosowane  do  plombowania i wsypów i wysypów.  
d) Świadectwo jakości cementu:
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,  
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000. 
e) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300; 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300;
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w  kontrola  wykaŜe niezgodność z 
normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu;  

f) Magazynowanie i okres składowania - wg BN-88/6731-08.  

2.2.2. Kruszywo 

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, 
z  tym  Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. Ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministerstwa Komunikacji (Nr GDDP-8-402/1/90 z 1990-02-06) kruszywo powinno odpowiadać
dodatkowym wymaganiom, które zestawiono poniŜej.  

2.2.2.2. Kruszywo grube  

a) do betonów klas B30 i wyŜszych stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe  
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, przy czym kruszywa bazaltowego nie stosuje się do 
betonu klasy B30 dla podpór i innych elementów za wyjątkiem ustroju niosącego;  

b) Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane  
w placówce badawczej wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badań spełniają poniŜej 
wymienione wymagania;  

c) do betonu klasy B25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm;  
d) zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczać 5%, a zawartość nadziarna  - 10%;  
e) Ŝwiry powinny spełniać wymagania dla marki "30"  w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 

W ich składzie ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5% a nadziarna do 10%;  

2.2.2.3.Kruszywo drobne 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:  
• do 0,25mm - 14 - 19 %; 
• do 0,50mm - 33 - 48 %; 
• do 1,00mm - 57 - 75 %.  
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2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczeń  

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniŜej w tabeli:

Rodzaj Dopuszczalna zawartość
zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne 
Pyły mineralne do 1% do 1.5% 
Zanieczyszczenia obce do 0.25% do 0.25% 
Zanieczyszczenia organiczne *) *) 
Ziarna nieforemne do 20% - 
Grudki gliny 0% 

 *)   W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 

2.2.2.5. Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa 

Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-
06712 oraz spełniać dodatkowo wymagania Ministerstwa Komunikacji zgodnie z tabelą poniŜej. 

Rodzaj Dopuszczalna zawartość
zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne 
Zawartość związków siarki do 0.1% do 0.2% 
Wskaźnik rozkruszenia: 
   grysy granitowe 
   grysy bazaltowe 

do 16% 
do 8% 

- 

Nasiąkliwość do 1% - 
Mrozoodporność do 2% *) 

do 10% **) 
- 

*)    Wg metody bezpośredniej; 
**)  Wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpośrednia); 

Reaktywność alkaliczna: 
Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana wg PN-78/B-
06714/34, nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niŜ 0,1 %. 

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, 
marek i gatunków.  

2.2.2.7. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed uŜyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja InŜyniera, która 
powinna być wydana na podstawie:  
• świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki 

pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej 

• przeprowadzonych na budowie badań kruszywa grubego obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15; 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-76/B-06714/16; 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12; 
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych); 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13;
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2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa 

Zaleca się betony klasy B35 i wyŜszej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym 
doświadczalnie, podczas projektowania mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych na poniŜszych wykresach i w tabelach. 

Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo 0 - 16 mm
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Graniczne uziarnienie kruszywa  
Bok oczka sita Przechodzi przez sito [%] 
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31.5 mm 
0.25 
0.50 
1.0 
2.0 
4.0 
8.0 
16.0 
31.5 

3 ÷ 8 
7 ÷ 20 
12 ÷ 32 
21 ÷ 42 
36 ÷ 56 
60 ÷ 76 
100 
- 

2 ÷ 8 
5 ÷ 18 
8 ÷ 28 
14 ÷ 37 
23 ÷ 47 
38 ÷ 62 
62 ÷ 80 
100 

RóŜnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do 
ustalenia składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniŜej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna róŜnica 
Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0.5 mm ±10 % 
Frakcje piaskowe od o do 5 mm ±10 % 
Zawartość poszczególnych frakcji powyŜej 5 mm ±20 % 

2.2.3. Woda zarobowa do betonu 

a) Źródła poboru 
Wodę zarobową do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 
wodociągowej nie wymaga badań.  

b) Wymagania dla wody zarobowej  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie 
skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  
Domieszki naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyŜszych. Do 
zabezpieczenia powierzchni chodników naleŜy zastosować do betonu wypełnienia chodników 
domieszki uodparniające beton na ścieranie, obciąŜenia dynamiczne i zapewniające wodoszczelność
betonu wg ST.M.13.01.06. 

2.3. Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz zgodnie  
z Wymaganiami GDDP - dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji a mianowicie:  

• skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie; 

• w celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie 
domieszek wg 2.2.4; 

• przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej nie większej 
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niŜ 10oC), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 

przyjmuje się równe wartościom 1,3 RGb;  

W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury) naleŜy uwzględnić wpływ 
takich czynników na wytrzymałość betonu: 

• wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza od 2; 
• konsystencja mieszanki nie moŜe być rzadsza od plastycznej sprawdzona aparatem Ve-B; 

Dopuszcza  się  badanie  stoŜkiem  opadowym  wyłącznie  w warunkach budowy.  

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego ustalany  doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:  

• wartości 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
• przedziałów wartości podanych w poniŜszej tabeli w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 ÷16 0 ÷ 31.5 
Zawartość
powietrza 

beton naraŜony 
na czynniki atmosferyczne 3.5 ÷ 5.5 3 ÷ 5 

[%] beton naraŜony na stały dostęp wody 
przed zamarznięciem 4.5 ÷ 6.5 4 ÷ 6 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ:  

• 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm; 
• 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm; 

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:  
• 400 kG/m3  dla betonu klas B25 i B30; 
• 450 kG/m3  dla betonu klas B35; 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera.  

2.4. Wymagane właściwości betonu  

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie naleŜy stosować klasy betonu  określone  w dokumentacji projektowej oraz zgodnie  
z normą PN-91/S-10042.  

2.4.2. Wymagania dla betonu 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniŜej w tablicy 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 4% PN-88/B-06250
Wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8) jw. 

Mrozoodporność
ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F 150) 

jw. 
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3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Instalacje do 
wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym 
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną
szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być
kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiące i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urządzenia 
dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach  
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość
mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników mieszanych bez 
wyrzucania na zewnątrz.  
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się takŜe 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10m, 
wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport cementu 

Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. Dla cementu luzem naleŜy 
stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi:  
• naruszenia jednorodności masy,  
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania  
i rodzaju konstrukcji.  

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego Projektem 
Technicznym  moŜe wynosić 1cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych 
metodą "Ve-be" róŜnice nie powinny przekraczać:  

• dla betonów gęstoplastycznych  4 do 6 °C,  
• dla betonów wilgotnych   10 do 15 °C.  

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

4.3.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
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4.3.2. Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie  powinien  być dłuŜszy niŜ:  
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C;  
• 70 minut                                             +20 °C;  
• 30 minut                                             +30 °C;  

4.4. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi  

Dopuszcza się transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 
warunków:  

• masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg stoŜka 
opadowego),  

• szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niŜ 1 m/s, 
• kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18° przy transporcie do góry  

i 12° przy transporcie w dół,  
• przenośnik powinien być wyposaŜony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu  powrotnym, przy czym 
zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy  betonowej, 

• odległość transportu nie przekracza 10m.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.  

5.2. Roboty betonowe  

5.2.1.  Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 
przez InŜyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie  
z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 oraz Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania 
betonów do konstrukcji mostowych załączonymi do pisma Nr GDDP-8-402/1/90 z dnia 1990-02-06.  
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej:

• pojemność i rodzaj betoniarki, 
• sposób dozowania składników, 
• zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja 
masy oraz najkrótszy czas mieszania. Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone 
w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być
ustawiane w pobliŜu miejsca mieszania betonu.  

5.2.2. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej 

5.2.2.1. Dozowanie składników  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  
z dokładnością:  

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody;  
• 3% - przy dozowaniu kruszywa;  
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Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  

5.2.2.2. Mieszanie składników 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty.  

5.2.2.3. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę  podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać postanowień SST  
i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:  

• mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z  pojemnika lub rurociągu pompy, bądź
teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi; 

• do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne; 

5.2.2.4. Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
a) Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami  

o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej; 

b) Podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;  
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5 – 8cm  

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sek., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7m;  

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania  powierzchni  betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek.;  

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne;  

5.2.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  w dokumentacji 
projektowej.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 

• obfite zwilŜenie wodą  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  
o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu  betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 °C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.  
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5.2.2.6. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.2.3. Warunki  atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.3.1. Temperatura otoczenia  
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5 °C 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa, przed 
pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5 °C jednak wymaga to 
zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed  utratą  ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.  

5.2.3.3.  Zabezpieczenie  betonu  przy  niskich  temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 
15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji 

5.2.4. Pielęgnacja betonu 

5.2.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5o C naleŜy nie później niŜ
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

5.2.4.2. Okres pielęgnacji  
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliŜonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym 
dłuŜej, im większy jest stosunek obciąŜenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po 
usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej 
kolejności, aby nie wywołać szkodliwych napręŜeń w konstrukcji.  
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Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15oC moŜna dla betonów  
z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące 
terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:  

• 2 dni lub RG
b = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów 

o powierzchni przekroju powyŜej 1600 cm2,  
• 4 dni lub RG

b = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,  

• 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5m,  
• 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0m,  
• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.  

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyŜej podane terminy 
mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niŜ o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących 
wytrzymałości betonu. Gdy średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0oC, wówczas naleŜy uznać, Ŝe 
beton nie twardnieje i takich dób nie naleŜy wliczać do czasu twardnienia betonu.  
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji moŜna ustalić wg załącznika do  
PN-63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zaleŜności od której określa się przewidywaną
wytrzymałość betonu, uwaŜa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią
z poszczególnych średnich temperatur dobowych. Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest 
obecność InŜyniera.  
Optymalny cykl przesuwu deskowań przesuwnych oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być
ustalone w dokumentacji projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieŜąco 
prowadzonych badań na budowie.  

5.2.6. Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niŜ + 10oC naleŜy przestrzegać następujących rygorów  
w prowadzeniu obróbki cieplnej:  

• bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją
paroszczelną (np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki cieplnej, 

• wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz., 
• podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15 °C/godz., 
• max. temp. betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80 °C, 
• studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania róŜnicy temperatur między 

powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niŜ 40 °C. 

Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80oC a temp. otoczenia wynosi około 10oC, 
wówczas czas trwania kolejnych faz będzie następujący:  

• wstępne dojrzewanie   - min. 3 godz.,  
• podnoszenie temp.  - około 5 godz.,  
• utrzymanie temp. 80 °C  - 4 godz., 
• studzenie    - 2 godz.  

5.2.7.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a) Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię;  
b) Pęknięcia są niedopuszczalne;  
c) Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu minimum 1 cm;  
d) Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia na której występują  nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany;  
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e) Równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości  i wgłębienia nie powinny być większe niŜ  
2mm przy sprawdzaniu łatą długości 2m;  

f) Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować podczas 
betonowania płyty zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnię płyty powinno się
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0m nie powinno przekraczać 1,0cm;  

g) Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa, itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm 
lub wgłębienia do 5mm;  

5.3. Rusztowania  

5.3.1. Postanowienia ogólne 

Wykonanie rusztowań  powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu 
konstrukcji. Budowę rusztowań  naleŜy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez 
Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej SST. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu, zgodne  
z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej.  

5.3.2. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie 

Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć InŜynierowi szczegółowy projekt rusztowań roboczych, 
niosących i montaŜowych. Projekty te powinny być  zatwierdzone przed  przystąpieniem do realizacji. 
Projekt Techniczny rusztowań musi być wykonany zgodnie z wytycznymi: WP-D.DP31   
"Rusztowania dla budowy mostów  stalowych,  Ŝelbetowych lub z betonu spręŜonego"  
Projekt Techniczny rusztowań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań oraz podniesienie 
wykonawcze przęseł tak aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podłuŜne i poprzeczne były 
zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3.3. Warunki wykonania rusztowań

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane 
aby zapewnić dostateczną  sztywność i niezmienność kształtu podczas  betonowania. Do rusztowań
naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. 
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002. We wszystkich 
konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna  twardego lub inne rozwiązania, które 
umoŜliwi ą właściwą regulację rusztowań.  
InŜynier moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeŜeli uzna rusztowanie za 
niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciąŜeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za jakość i ostateczny efekt robót.  
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z 
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. MoŜna równieŜ stosować stal o podwyŜszonej 
wytrzymałości  18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane 
pod warunkiem ustalenia napręŜeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez 
odpowiednie placówki naukowo badawcze.  
Do łączenia elementów rusztowań naleŜy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny 
odpowiadać wymaganiom  wg PN-85/M-82101 z nakrętkami  wg PN-86/M-82144. Ściągi do 
usztywnienia  rusztowań naleŜy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-
93200/00  a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269. Materiały do zabezpieczenia przed 
korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A. 
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5.3.4. Pomiary osiadań w czasie realizacji robót  

Wykonawca winien zainstalować urządzenie zapewniające moŜliwość wykonania dodatkowych 
pomiarów niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań.  

5.3.5. Tolerancje wykonawcze dla rusztowań

Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę pomiędzy 
naciągniętą struną a poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury, półką, ścianką lub środnikiem 
kształtownika) są następujące:  

• dla części pionowych  -  0.001 ich długości i nie większa niŜ, 1.5mm; 
• dla części poziomych  -  0.001 ich długości i nie większa niŜ, 1.5mm; 
• dla ściągów   -  0.002 ich długości i nie większa niŜ, 2.0mm; 

Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny być
większe niŜ:

• 1 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20mm; 
• 1,5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyŜej 20mm; 
• -5% nominalnej średnicy otworu oraz 1mm - dla owalności otworów (tj. róŜnicy pomiędzy 

największą i najmniejszą  średnicą ); 
• 2mm oraz 3 % grubości łączonych elementów - dla skośności otworów; 

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące:
• ±  5 cm   -  w rozstawie wieŜ  klatek w planie w stosunku do rozstawu  zaprojektowanego w 

załoŜeniu całkowicie osiowego przenoszenia obciąŜeń  pionowych   0,5 % wysokości 
rusztowania lecz nie więcej niŜ 5 cm - w wychyleniu rusztowania z płaszczyzny pionowej; 

• ±  3  cm -   w  rozstawie belek podwalinowych i oczepów; 
• ±  2 cm  -  w rzędnych oczepów; 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą:
• ±  10 cm  - w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu; 
• ±  10 cm  - w połoŜeniu środka cięŜkości  rusztu  w  stosunku do połoŜenia  wypadkowej; 

Dopuszczalne odchyłki  przy  posadowieniu  na klatkach z podkładów wynoszą:
• ±  5  cm   -   dla odchylenia w  rozstawie poszczególnych podkładów; 
• ±  10  cm   -  w  połoŜeniu  środka   cięŜkości  podstawy klatki; 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla pozostałych typów rusztowań wynoszą:
• ±  15 cm - w rozstawie szeregów pali lub ram rusztowaniowych; 
• ±  2 cm - w rozstawie podłuŜnic i poprzecznic; 
• ± 1 cm - w długości wsporników; 
• 4% - w przekrojach poprzecznych elementów; 
• 0,5 % wysokości lecz nie więcej niŜ 3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z płaszczyzny 

pionowej; 
• 10 % - w wielkości podniesienia wykonanego w stosunku do wartości obliczeniowej; 

Dopuszczalne ugięcia  pionowe nie powinny przekraczać:
• 1/400 l - w belkach poddźwigarowych; 
• 1/200 l - w belkach pomostów roboczych.  

5.3.6. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach

5.3.6.1. Dokręcanie śrub łączących 
Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny 
być całkowicie dokręcone. Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów  
w stęŜeniach poprzecznych i podłuŜnych rusztowania. 
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5.3.6.2. Uziemienie rusztowań  
KaŜda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-86/E-
05003/01. Szczególnie waŜne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi 
lub inne urządzenia z silnikami elektrycznymi, Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym  
o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12 Ω. Odległość między uziomami nie powinna 
przekraczać 16m.  

5.3.6.3. Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej  
W przypadku kiedy w czasie prac montaŜowych zachodzi moŜliwość zetknięcia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym równieŜ  przewodów trakcji, linie te na czas 
prowadzenia robót winny być wyłączone względnie Wykonawca winien sporządzić projekt techniczny 
odpowiedniego zabezpieczenia.  

5.3.6.4. Dostęp do rusztowań  
NaleŜy przewidzieć na kaŜdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 
wykonywanie rusztowań, Ŝe dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po 
konstrukcji rusztowania.  

5.3.6.5. Pomosty rusztowań  
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co 
najmniej 1,10 m i z krawęŜnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników 
nie powinna być mniejsza od 0,6m.  

5.3.6.6.Praca na rusztowaniach  
Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, równieŜ pracownicy znajdujący 
się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy naleŜy ustawić widoczne tablice 
ostrzegawcze.  

5.3.6.7.Praca dźwigami  
Praca dźwigami powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów i instrukcji.  

5.4. Deskowania 

5.4.1. Cechy konstrukcji deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań Projekt Techniczny 
ich powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-
92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciąŜania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań
powinna umoŜliwi ć łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań dla 
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Złączenia 
szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie moŜe być większy niŜ
2mm. W przypadku zastosowania złączeń, które pozostają w betonie, nie mogą one być widoczne po 
rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina.  
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem 
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych  
z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane 
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przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe 
pokrywane odpowiednim separatorem.  

5.4.2. Dopuszczalne ugięcia deskowań

a) 1/400*L - dla widocznych powierzchni mostów betonowych  i Ŝelbetowych,  
b) 1/250*L - dla niewidocznych powierzchni mostów betonowych i Ŝelbetowych.  

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozdeskowaniu wynosi: 
• na odcinku 20cm - 2mm, 
• na odcinku 200cm - 5mm.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250: 

• właściwości cementu i kruszywa, 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego miedzy 
innymi podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej  
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:  

• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,  
• 1cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej.  

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.  

6.1.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających 
co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w zagęszczonej 
mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości podanych w rozdz. 2.3.  

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki  
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 100 zarobów, 
jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera 
się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
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przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii.  

Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niŜ 15  

Ri min��Rb
G                                                            [1] 

gdzie: 
Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek, 

�     = współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg tabeli, 

RbG  = wytrzymałość gwarantowana.  

Liczba próbek n �
od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do 14 

1.15 
1.10 
1.05 

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej 
klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]:  

Ri min�Rb
G                                                               [2] 

oraz  
R ��Rb

G                                                               [3] 
gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 

R Ri
i

n
 =  1

n =∑ 1
                                                          [4] 

w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek; 

b)  przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15 zamiast warunku [1] lub 
połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]  

R - 1.64 s  Rb≥ G                                                      [5] 
w którym:  
R    - średnia wartość wg wzoru [4], 
s     - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n, wg wzoru:  

s R Ri
i

n
=  1

n-1 ( )−
=∑ 1

2

                                   [6] 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 
0,2 R, gdzie R wg wzoru [4], zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy 
rozrzut wytrzymałości.  

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy 
zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić moŜna 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki 
tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

6.1.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej  
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na  
5 próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji. 
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6.1.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych  
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, 
szczególnie mających styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się stosowanie badania wg 
metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, 
liczbie cykli zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są następujące warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi,  odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych 

nie jest większe niŜ 20 %, 
b) po badaniu metodą przyśpieszoną wg PN-88/B-06250 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza  

w Ŝadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie 
betonowania, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 
0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak 
przesiąkania wody.  

6.1.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania  badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi  wymaganiami GDDP oraz gromadzenie, przechowywanie  
i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań  technologii  produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne  
do  potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  technologicznych. 

6.1.9. Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 

Wymagane badania dla betonu:
• badanie składników betonu,  
• badanie mieszanki betonowej,  
• badanie betonu.  
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Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniŜej. 

 Rodzaj badania Punkt normy 
PN-88/B-06250

Metoda badania 
wg 

Termin lub 
częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
   - czasu wiązania 
   - zmiany objętości 
   - obecność grudek 

3.1 
3.1 
3.1 

PN-88/B-04300 
jw. 
jw. 

Bezpośrednio 
przed uŜyciem 
kaŜdej dostar- 
czonej partii 

 2) Badanie kruszywa 
   - składu ziarnowego 
   - kształtu ziarn 
   - zawartości pyłów 
   - zawartość
     zanieczyszczeń
   - wilgotności 

3.2 
3.2 
3.2 

3.2 
3.2 

PN-78/B-06714/10 
                         /16 
                         /13 

                         /12 
                         /18

jw. 

 3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpoczę- 
ciu robót 
i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń

 4) Badania dodatków 
    i domieszek 3.4 

Instrukcji ITB 
nr 206/77, 
PN-90/B-06240 
i świadectw 
dopuszczenia 
do stosowania 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu 
robót 

 Konsystencji 4.2 jw. Przy projekto- 
waniu recepty 
i 2 razy na 
zmianę roboczą

 Zawartości powietrza 4.3 jw. jw. 
Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość
na ściskanie 

5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu 
recepty i po 
wykonaniu 
kaŜdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość
na ściskanie - 
badania nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu 
recepty, 3 razy 
w okresie wyko- 
nywania kon- 
strukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 
 5) Przepuszczalność

    wody 5.4 jw. jw. 
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6.2. Kontrola rusztowań

6.2.1. Zakres kontroli 

a) badania po wykonaniu montaŜu, 
b) badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które naleŜy wykonywać zwłaszcza po ewentualnych 

awariach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód. 

Badania przeprowadza InŜynier wraz z Wykonawcą.  

6.2.2. Zestawienie i opis badań

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową naleŜy przeprowadzać przez oględziny  
i porównanie zamontowanego rusztowania z Dokumentacją, zwracając uwagę na schematy 
rusztowania, ilość słupów, stęŜeń, belki wieńczące oraz rozstaw i usytuowanie podpór na zgodność  
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
b) Sprawdzenie materiałów złącznych naleŜy przeprowadzać na bieŜąco.  
c) Sprawdzenie materiałów niestalowych naleŜy przeprowadzać na bieŜąco.  
d) Sprawdzenie osi podłuŜnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.  
W tym celu naleŜy wyznaczyć i utrwalić, na przykład za pomocą naciągniętego drutu, osie 
rusztowania i wykonywać pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie  
w pionie sprawdzać pionem ze sznurkiem.  
e) Sprawdzenie podpór naleŜy dokonywać przez oględziny i porównanie z dokumentacją projektową
oraz pomiar z dokładnością do 1 cm przy uŜyciu przymiaru. 
f) Sprawdzenie rzędnych wysokościowych naleŜy przeprowadzać niwelatorem. 
g) Sprawdzenie połączeń na śruby naleŜy przeprowadzać kluczem do śrub, próbując dokręcenie 
śruby, oraz przez oględziny. Wszystkie śruby powinny być dokręcone całkowicie. Sprawdzać naleŜy 
wszystkie śruby pionowe i poziome nośne, łączące poszczególne zasadnicze elementy rusztowań oraz 
rusztowań z belkami wieńczącymi dolnymi i górnymi. Śruby łączące stęŜenia z konstrukcją nośną
rusztowań naleŜy sprawdzać wyrywkowo, obejmując sprawdzeniem nie mniej niŜ 20 % śrub. 

W przypadku stwierdzenia, Ŝe więcej niŜ 10 % śrub badanych jest niedostatecznie dokręcona, naleŜy 
sprawdzić wszystkie śruby łączące stęŜenia z konstrukcją. Podczas sprawdzenia naleŜy wykorzystać
materiały z badań przeprowadzonych przez kontrolę techniczną Wykonawcy. 
h) Sprawdzenie naciągu ściągów i stęŜeń naleŜy wykonywać przez oględziny zwisu i uderzenie  
w pręt naciągu. Sprawdzeniu podlega naciąg wszystkich ściągów i stęŜeń. W przypadku braku naciągu 
naleŜy przede wszystkim sprawdzić dokręcenie śrub łączących końce ściągu z konstrukcją, a następnie 
uzyskać naciąg przez dokręcenie nakrętki dopinającej (rzymskiej). 
i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania naleŜy wykonywać przez oględziny i porównanie  
z Dokumentacją Projektową dotyczącą przyjętego rodzaju posadowienia. W przypadku zastosowania 
posadowienia na palach naleŜy przy przeprowadzaniu badań korzystać z Dziennika bicia pali. Przy 
posadowieniu na rusztach lub klatkach z podkładów naleŜy równieŜ sprawdzać, czy nie następuje 
usuwanie się gruntu spod podwalin rusztów lub klatek. 
j) Sprawdzenie połączeń rusztowania z podporą palową naleŜy wykonywać przez oględziny na 
zgodność z wymaganiami 5.3. 
k) Sprawdzenie belek wieńczących jarzma naleŜy wykonywać przez oględziny. 
l) Sprawdzenie belek toru poddźwigowego naleŜy wykonać przez oględziny. 
m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy naleŜy wykonywać przez oględziny, pomiar 
przymiarem i próby odrywania poręczy jedną ręką. 
n) Sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcje mostową naleŜy wykonywać
przez oględziny i porównanie z dokumentacją projektową. 
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o) Sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie naleŜy wykonywać przez oględziny i wejście na 
rusztowanie na zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
p) Sprawdzenie uziemienia rusztowań naleŜy wykonywać przez oględziny, a w przypadkach 
budzących wątpliwości przez pomiar oporności przewodów uziemiających aparatami elektrycznymi 
oraz przez odkopanie uziemienia. 
r) Sprawdzenie wielkości osiadania naleŜy wykonywać przez oględziny oraz pomiar rzędnych przy 
uŜyciu niwelatora i łaty mierniczej oraz porównanie z wielkościami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jak równieŜ zanotowanymi z poprzednich badań. 
s) Sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji naleŜy wykonywać przez 
oględziny. 

6.2.3. Ocena wyników badań

Konstrukcję rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania 
mostu naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. 
W przypadku gdy choć jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowaną konstrukcję rusztowania 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.  
Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymaganiami normy 
powinna być doprowadzona do stanu zgodności z normą i całość przedstawiona ponownie do badań. 
Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu.  
Z badań i odbioru rusztowań naleŜy sporządzać protokóły, które powinny zawierać: 

• protokół badań po montaŜu; 
• skład komisji i datę wykonania badań; 
• zakres badań; 
• wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji; 
• stwierdzenie  odchyłek  przekraczających granice dopuszczalne; 
• ocenę komisji przeprowadzającej badania; 

Protokół badań w czasie eksploatacji powinien zawierać:
• wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji; 
• wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowań; 
• wyniki oględzin i badań śrub, nakrętek i naciągów; 
• wykaz zauwaŜonych usterek; 
• opinię, czy praca  na  rusztowaniach  moŜe być wykonywana  równolegle z usuwaniem 

usterek; 
Protokoły z  badań  powinny  stanowić  integralną  część  dziennika budowy.  

6.3. Kontrola deskowań

Kontrola deskowań obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją

uŜytkowania szalowania wielokrotnego uŜycia, 
• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  

z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją), 
• sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
• sprawdzenie szczelności deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu klasy określonej w pozycji  Ślepego Kosztorysu. 
Ilość betonu określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR  ROBÓT  

Odbiorom podlegają: 
• materiały uŜyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),  
• dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,  
• beton wykonanych elementów mostu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi InŜynierowi dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego 
betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Z odbioru końcowego 
sporządza się protokół.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Według poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących betonu, tj.: (SST  
M–13.01.04, SST M–27.07.01, SST M–27.10.01).  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton  
PN-88/B-06250  Beton zwykły  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki 
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-78/C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, 

straty przy praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 

PN-71/C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyŜej 

0,357 mval/dm3 metodą wersenianową  
PN-82/C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną  
z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym  
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PN-82/C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną

PN-73/C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chlorku i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczanie pozostałego uŜytecznego chloru metodą
miareczkową jednometryczną. 

PN-76/C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. oznaczanie cukrów ogólnych, 
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną  
z antronem  

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
i badania 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-57/M-82269 Nakrętki napinające otwarte. 
PN-76/P-79005  Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
PN-77/S-10040  śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Projektowanie. 
PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa. 
BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
BN-70/9080-02  Rusztowania stalowe z elementów składanych  do budowy mostów. 
                             Wymagania i badania  przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania  

i wykonania. 

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich.KOR-
3A. Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971. 

Rusztowania dla budowy mostów  stalowych, Ŝelbetowych lub z betonu spręŜonego. WP-D, DP31. 
Ministerstwo Komunikacji. Warszawa 1967. 

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych.  Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1990. (Zatwierdzone do stosowania  zarządzeniem 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990r). 
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D–01.01.01 ODTWORZENIE  I  WYZNACZENIE  TRASY  
I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy i jej punktów wysokościowych, dla inwestycji pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
(docelowych i roboczych) zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: 

• zakup palików oraz słupków betonowych i dostarczenie na plac budowy, 
• wytyczenie i zastabilizowanie w terenie głównych elementów trasy oraz ich ochrona przed 

zniszczeniem i oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• niwelację kontrolną poprzeczników, 
• ustawienie i zastabilizowanie na obiekcie reperu stałego, 
• odtworzenie punktu granicznego, 
• wyznaczenie krawędzi skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami InŜyniera. Po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą remontowanego obiektu. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 
• słupki betonowe; 
• pale i paliki drewniane; 
• rury metalowe; 
• punkt graniczny; 

bądź inne materiały akceptowane przez InŜyniera.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone 
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w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 
m i długość 1,5 do l,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o 
długości 0,30m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować sprzęt: 
• teodolity, 
• niwelatory, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy, 

lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera 
Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie 
będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. Prace pomiarowe powinny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie i stabilizacja punktów pomiarowych 

Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca robót powinien przyjąć od Zamawiającego punkty stałe 
i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych. Przyjęcie to 
powinno być dokonane protokolarnie, z naniesieniem na planie sytuacyjnym i określeniem ich 
współrzędnych. Od momentu przyjęcia zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem oraz ewentualne 
odtwarzanie uszkodzonych punktów naleŜy do Wykonawcy. 
Wytyczenie osi drogi i obiektu powinno być wykonane i trwale zastabilizowanie w terenie poza 
obszarem wykonywanych robót. 

5.2.2. Wytyczenie wysokościowe 

Procedura przekazywania reperów wysokościowych, do których nawiązana jest dokumentacja 
techniczna jest identyczna jak dla punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczać, co około 250m i obok kaŜdego projektowanego 
obiektu, mostu, przepustu. Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm 

5.2.3. Wytyczenie obiektu 

Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektu, osi podpór oraz linii gzymsów w oparciu o 
dokumentację. 
Wytyczenie głównych osi drogi i odtworzenie punktu granicznego powinno być dokonane przez 
uprawnionych geodetów. 



102

Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu: 
• dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ± l cm 
• dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ± l cm 
• dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5 cm 
• dokładność wykonania elementów projektowanych ± l cm 
• dokładność pomiarów poziomych ± lcm/50m 

5.2.4. Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów 

Do wyznaczenia konturów nasypów i wykopów (wyznaczenie granic robót ziemnych i profilowanie 
przekrojów poprzecznych) naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych w Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną oraz DM. 00.00.00 p.6. "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie tyczenia i rzędnych wysokościowych zgodnie z przyjętą w pracach geodezyjnych 
procedurą, a w szczególności naleŜy sprawdzić: 

• oś drogi i oś obiektu inŜynierskiego na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej, co 20m na prostych, 

• robocze punkty wysokościowe (niwelatorem) na całej długości budowanego odcinka, 
• połoŜenie punktu granicznego przed jego odtworzeniem, 
• wyznaczenie nasypów i wykopów (taśmą i szablonem z poziomicą), co najmniej w 5-ciu 

miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwość. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1km długości trasy drogowej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Wg DM.00.00.00.p. 8. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w ST DM.00.00.00 p.9.  

9.2.  Szczegółowe warunki płatności 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiaru według punktu 7.  

Cena jednostkowa obejmuje:
• zakup drewna, przywiezienie i wyrób kołków pomiarowych, 
• wyznaczenie i sprawdzenie punktów głównych obiektu, osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych i krawędzi skarp, 
• wyznaczenie punktów charakterystycznych obiektu, 
• wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego, 
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• zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz ich ochrona przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• odtworzenie punktu granicznego. 
Płatność – za l km długości trasy na podstawie obmiaru i kontroli geodezyjnej. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

1. Instrukcja Techniczna 0-1 "Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych". 
2. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979 
3. Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978 
4. Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK- 1983 
5. Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK- 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK- 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK- 1983 
8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 

poz.163 z późniejszymi zmianami). 
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M–01.01.01  WYTYCZENIE  OBIEKTÓW  IN śYNIERSKICH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opartej na ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wytyczeniem w terenie nowego obiektu mostowego i przepustu wraz z dojazdami, 
charakterystycznych punktów wysokościowych oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót 
w związku z odbudową mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500 w Lutomi 
Górnej, gmina Świdnica. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja dotyczą wszystkich czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wytyczenie w terenie nowego obiektu mostowego i przepustu wraz z dojazdami.  
Ilość robót określa się jako sumę długości (po osi) wytyczenia w terenie przebiegu budowanego 
odcinka drogi dojazdowej wraz z mostem i przepustem, zgodnie z p. 1.1. 

Prace obejmują: 
• wyznaczenie osi i krawędzi mostu i przepustu,  
• wyznaczenie osi podpór,  
• wyznaczenie punktów głównych osi drogi dojazdowej i punktów wysokościowych,  
• uzupełnienie osi drogi dojazdowej dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych obiektów inŜynierskich, z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej.  

Roboty te wykonane będą przez Wykonawcę obiektów inŜynierskich. 

1.4. Określenie podstawowe  

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

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST DM–00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM–00.00.00. "Wymagania ogólne".  
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2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót wg SST M–01.01.01 konieczne są następujące materiały:  
• słupki betonowe, 
• rury stalowe, 
• trzpienie (bolce) stalowe, 
• pale drewniane. 

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót objętych SST M–01.01.01 konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:  
• dalmierze, 
• niwelatory, 
• miernicze taśmy stalowe. 
• tyczki, 
• łaty, 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych obiektów inŜynierskich powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT  

Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący do przewozu 
geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji wytyczonego: mostu, osi 
drogi dojazdowej i zakresu robót.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ustalenia ogólne  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca załoŜy osnowę sytuacyjno - wysokościową wzdłuŜ trasy, dowiąŜe ją do istniejącej 
osnowy geodezyjnej i przekaŜe ją Zamawiającemu. Punkty załoŜonej osnowy muszą być tak 
zlokalizowane aby bezpośrednio z nich istniała moŜliwość wytyczenia jedną z metod geodezyjnych 
trasy mostu i dojazdów. 

SłuŜba geodezyjna Wykonawcy dokona raz na trzy miesiące pomiarów kontrolnych osnowy 
realizacyjnej. Wyniki przekazane będą InŜynierowi. Prace pomiarowe powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez InŜyniera. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować InŜyniera o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy 
lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym 
InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych 
terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera 
oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim wypadku obciąŜą Wykonawcę.  
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi 
trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  

JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy.  

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy powinny być dołoŜone do załoŜonej osnowy. Maksymalna odległość
między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej powinna wynosić 100 metrów.  

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych  
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niŜ 2mm/km, stosując niwelację
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.3. Wyznaczenie osi obiektów inŜynierskich i trasy dojazdów  

Tyczenie osi naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy, załoŜonej przez Wykonawcę  
i przekazanej Zamawiającemu.  

Oś obiektów i trasa dojazdów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ
co 10 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie moŜe być większe niŜ 3cm. Rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) na dojazdach i powinno być wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i zaakceptowania przez InŜyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość
między palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej 
Odległość ta powinna co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową.  

5.5. Wyznaczenie obiektu mostowego i przepustu  

Roboty polegają na wyznaczeniu osi podpór oraz linii gzymsów obiektu. Dokładność wyznaczenia 
± 1cm.  
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6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 6. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.  

Wymagania dla robót pomiarowych: 
• wysokość reperów     ± 0,5cm, 
• wysokości elementów projektowanych   ±    1cm, 
• dokładności pomiarów poziomych   ±    1cm/50m.  

Kontrolę jakości prac pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7.  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującemu wykonanie 
wszystkich robót składowych określonych w p. 1.3. W Dokumentacji Projektowej i Kosztorysie 
podano długości i szerokości obiektów inŜynierskich podlegających wytyczeniu.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące oodbioru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8.  

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy mostu, przepust i innych obiektów inŜynierskich  
w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu  
z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  

Płaci się za 1 sztukę wytyczonego i utrwalonego w terenie obiektu mostowego. Płatność za 
inwentaryzację powykonawczą naleŜy przyjmować za komplet operatów inwentaryzacyjnych 
wykonanych przez uprawnionego geodetę.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
• załoŜenie osnowy sytuacyjno – wysokościowej,  
• dostarczenie materiałów pomocniczych,  
• wyznaczenie punktów głównych osi istniejącego mostu, dojazdów i punktów wysokościowych,  
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
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• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

• wykonanie szkiców geodezyjnych,  
• kontrola załoŜonej osnowy realizacyjnej.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

1. BN-72/8932-01  Budowle kolejowe i  drogowe. Roboty ziemne.  
2. Opracowanie IBDiM z 1978 r. - Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.  
3. Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979. 
5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
8. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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D–01.02.01  USUNIĘCIE  DRZEW  I  KRZEWÓW  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z usuwaniem dwóch drzew i krzewów w obrębie prowadzonych robót, w 
ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST 

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

l.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą usunięcia dwóch drzew wraz z karczowania pni  
o średnicy 0,55 – 0,75 m oraz karczowaniem skupin krzewów zgodnie z dokumentacją projektową  
i obejmują:  
• mechaniczną wycinkę dwóch drzew (jesionu i lipy),  
• karczowanie pni,  
• mechaniczne karczowanie zakrzywień (skupin młodych drzew i krzewów),  
• wywiezienie gałęzi, pni i karpin.  

l.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i z definicjami podanymi w OST DM–00.00.00 "Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera. Przy wykonywaniu 
wycinki drzew naleŜy przestrzegać przepisów BHP. 

2. MATERIAŁY  

Materiały do wbudowania nie występują. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) są własnością
Zamawiającego bądź właściciela posesji i powinny być transportowane na koszt Wykonawcy na 
wskazane miejsce.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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3.2. Sprzęt do usuwania drzew i skupin krzewów  

Do wykonywania robót związanych z usunięciem pni drzew i skupin krzewów naleŜy stosować:

• piły mechaniczne,  
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z p asa drogowego,  
• spycharki,  
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport pni i karpiny  

Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające 
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane  
w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i skupin krzewów  

Roboty związane z usunięciem drzew i skupin krzewów obejmują wykarczowanie pni drzew i skupin 
krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych  
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane 
z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 
teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i skupin krzewów  

Pnie drzew i skupiny krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D–02.00.00 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość
jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.  
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Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z duŜą
ostroŜnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone  
w odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami InŜyniera. 

JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości 
po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa  
i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części. 

JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 
po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 
warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być
przykryta warstwą gruntu o grubości, co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana  
i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani 
pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D–02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”.  

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:  
• dla drzew – 1 sztuka, 
• dla skupin krzewów – 1m2.  
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8. ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.  

Cena wykonania robót obejmuje:

• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,  
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,  
• zasypanie dołów,  
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

Nie występują. 
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M–01.02.03  WYBURZENIE  OBIEKTÓW  IN śYNIERSKICH  

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przygotowawczych – rozbiórki istniejącego mostu i przepustu oraz towarzyszących 
obiektów kubaturowych w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu rozbiórkę istniejących obiektów inŜynierskich (łącznie z fundamentami), a w szczególności:  

• stalowych balustrad na moście;  
• dźwigarów stalowych ustroju nośnego mostu i przepustu;  
• sklepienia ceglanego mostu;  
• konstrukcji kamienno – betonowej murów oporowych obudowy potoku;  
• kamienno – betonowego ustroju nośnego przepustu;  
• betonowych ścianek czołowych przepustu;  
• kamienno betonowych podpór mostu i przepustu;  
• usuniecie gruzu i złomu z terenu rozbiórki;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w OST DM–00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami InŜyniera.  

2. MATERIAŁY  

Materiały wbudowane nie występują. 

Płyty i ciosy kamienne z rozbiórki obiektów inŜynierskich są własnością Zamawiającego i powinny 
być odwieziona na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na koszt Wykonawcy.  

Złom stalowy i pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być na jego 
koszt usunięte z zachowaniem przepisów ochrony środowiska.  
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 
InŜyniera.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji naleŜy stosować :
• frezarki,  
• piły,  
• młoty pneumatyczne,  
• palniki,  
• dźwigi, ładowarki, spycharki,  
• samochody cięŜarowe.  

Zastosowany sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń pozostających elementów murów oporowych 
potoku.  

Aby zminimalizować uciąŜliwości związane z hałasem, szczególnie przy robotach na obiekcie  
w strefie zbudowanej, naleŜy wykonywać prace w sposób zorganizowany na pierwszej lub drugiej 
zmianie. Zastosowany sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń poza obszarem przebudowy 
wyznaczonym w projekcie zagospodarowania przestrzennego.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Transport materiału z rozbiórki, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami 
transportowymi.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Projekt rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontaŜu poszczególnych elementów 
obiektów inŜynierskich, drogi technologiczne dla sprzętu oraz rusztowania pomocnicze.  

Uwaga!  
Przed przystąpieniem do rozbiórki naleŜy wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia ewentualnego 
przebiegu nie zlokalizowanych urządzeń uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na kolizje dalsze 
roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem słuŜb branŜowych.  

Wykonawca moŜe przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po wykonaniu i odbiorze objazdu wraz 
z oznakowaniem.  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zostać
przeszkoleni do prac wysokościowych.  

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych,  
w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. NaleŜy zabezpieczyć
odspajane elementy przed upadkiem do potoku.  
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Obiekty inŜynierskie nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. JeŜeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach inŜynierskich lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.  

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego gruzu oraz zabezpieczenie miejsca 
rozbiórki na zasadzie oględzin oraz zgodności prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji 
robót rozbiórkowych.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 7.  

Jednostką obmiaru jest 1m3 rozebranych elementów betonowych, kamiennych i ceglanych, 1 tona dla 
złomu stalowego.  

Płaci się za wykonaną ilość jednostek zdemontowanych elementów wg rzeczywistego obmiaru, 
objętości rozbieranego betonu lub Ŝelbetu przed rozkuciem, obmierzonego przed rozbiórką.  

Wszystkie rozbieŜności z ilością podaną w projekcie i SST musi zaakceptować InŜynier.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według 
zasad podanych w normach i OST DM–00.00.00, a w szczególności:  

• przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane pomosty robocze i podesty 
zabezpieczające przed opadaniem gruzu;  

• odbiór końcowy (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego dokumentacją
projektową).  

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.  
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Cena jednostkowa uwzględnia: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, łącznie z budową i rozbiórką pomostów 

roboczych,  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• oznakowanie i zabezpieczenie robót,  
• wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej SST z posegregowaniem materiałów 

przeznaczonych do ponownego wbudowania,  
• odwiezienie materiałów, złomu i gruzu z rozbiórki; 
• tymczasowe zabezpieczenie ewentualne dołów (wykopów) po usuniętych obiektach;  
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401;  

2. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik do zarządzenia 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych Nr 184 z dn.1990r.;  
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D–01.02.04  ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg, dla inwestycji pod nazwą: 

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

l.2. Zakres stosowania SST  

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

l.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują:
• rozbiórki warstw bitumicznych nawierzchni,  
• rozbiórki podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie,  
• rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy betonowych,  
• rozbiórki barier energochłonnych tzw. „zakopiańskich”,  
• rozebranie odcinka drogi (przeznaczonego do przebudowy) o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w DM. 00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

Materiały wbudowane nie występują. Materiały z rozbiórki są własnością stanowią własność
Wykonawcy i powinny być na jego koszt usunięte z zachowaniem przepisów ochrony środowiska.  

3. SPRZĘT  

Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 
InŜyniera. Dopuszcza się uŜycie lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych. MoŜna uŜyć
frezarki do rozbiórki nawierzchni bitumicznych.  

4. TRANSPORT  

Transport gruzu, złomu, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi. 
Odwóz gruzu na miejsce wskazane przez InŜyniera.  
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5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

5.2.  Metody prowadzenia rozbiórki nawierzchni bitumicznych i podbudów:  
przez frezowanie: sposobem hydrodynamicznym lub przez wyburzanie z zastosowaniem lekkich 
młotów pneumatycznych lub dynamicznych.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Musi być zgodna z powyŜszymi normami i DM.00.00.00. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie 
zgłoszenia kierownika budowy. Sprawdzeniu podlega: zgodność prowadzenia robót z projektem 
technologii i organizacji robót rozbiórkowych.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1m2 rozebranej nawierzchni: jezdni, podbudowy oraz zasypki o określonej 
grubości.  
Jednostką obmiaru rozbiórki jest 1m3 dla wywiezionego gruzu i 1 tona dla wywiezionego złomu.  
Płaci się za wykonaną ilość jednostek rozebranych elementów, wg rzeczywistego obmiaru 
dokonywanego w trakcie prowadzenia robót. Wszystkie rozbieŜności z ilością podaną w projekcie i 
SST musi zaakceptować InŜynier.  

8. ODBIÓR  KOŃCOWY  

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według 
zasad podanych w normach i DM. 00.00.00.  
Odbiór końcowy – stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w ST DM. 00.00.00 p. 9.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiaru według punktu 7.  

Cena jednostkowa uwzględnia:
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• oznakowanie i zabezpieczenie robót,  
• wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej SST, z ewentualnym 

posegregowaniem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania,  
• odwiezienie gruzu oraz uporządkowanie terenu.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik do zarządzenia 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych Nr 184 z dn.1990r.  
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M–01.02.04. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  NA  MO ŚCIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogowych na moście, w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórki elementów drogowych na moście z wywiezieniem gruzu, a w szczególności:  

• nawierzchni betonowej na chodnikach mostu;  
• nawierzchni asfaltowej na jezdni mostu;  
• podbudowy z kruszywa łamanego;  
• wypełnienia nadłucza z pospółki stabilizowanej;  
• usuniecie gruzu z terenu rozbiórki;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w OST  DM–00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w OST DM–00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  

Materiały wbudowane nie występują.  

Kostka z bruku betonowego oraz krawęŜniki i obrzeŜa betonowe z rozbiórki są własnością
Zamawiającego i zgodnie z Dokumentacją Projektową przeznaczone są do ponownego wbudowania.  

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być na jego koszt usunięte 
z zachowaniem przepisów ochrony środowiska.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania Ogólne"  
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Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 
InŜyniera. Dopuszcza się uŜycie lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych.  

Aby zminimalizować uciąŜliwości związane z hałasem, szczególnie przy robotach w strefie 
zbudowanej, naleŜy wykonywać prace w sposób zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie.  

W związku z prowadzeniem robót na ściśle wydzielonym fragmencie jezdni, zastosowany sprzęt nie 
moŜe powodować uszkodzeń poza obszarem przebudowy wyznaczonym w projekcie 
zagospodarowania terenu.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Transport gruzu, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia ewentualnego 
przebiegu urządzeń uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na kolizje dalsze roboty naleŜy 
prowadzić pod nadzorem słuŜb branŜowych.  

Wszystkie obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny 
być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeŜeli obiekty, które mają być zachowane, 
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Wykonawca moŜe przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po wykonaniu i odbiorze oznakowania 
objazdu.  

Przy rozbiórce elementów nawierzchni na obiekcie mostowym, naleŜy zabezpieczyć koryto potoku 
przed zanieczyszczeniem.  

5.2. Metody prowadzenia rozbiórki nawierzchni bitumicznych i podbudów  

• przez frezowanie,  
• sposobem hydrodynamicznym,  
• przez wyburzanie z zastosowaniem lekkich młotów pneumatycznych lub dynamicznych.  

Uwaga: 
Wszystkie elementy stanowiące własność Zamawiającego, moŜliwe do powtórnego wykorzystania  
(w tym: kostka betonowa oraz krawęŜniki i obrzeŜa betonowe), Wykonawca powinien przewieźć na 
miejsce wskazane przez InŜyniera.  

6.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.  
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Sprawdzeniu podlega: zgodność prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w OST DM–00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiaru jest:

• 1m2 rozebranej nawierzchni i podbudowy,  
• 1m3 rozebranych wypełnień z gruntu stabilizowanego,  
• 1mb zdemontowanych krawęŜników, obrzeŜy i barier betonowych.  

Płaci się za wykonaną ilość jednostek rozebranych elementów, wg rzeczywistego obmiaru 
dokonywanego w trakcie prowadzenia robót. Wszystkie rozbieŜności z ilością podaną w projekcie  
i SST musi zaakceptować InŜynier.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według 
zasad podanych w odpowiednich przepisach i OST DM–00.00.00.  

Odbiór końcowy – stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w OST DM–00.00.00 punkt 9.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.  

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
• wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej SST z posegregowaniem materiałów 

przeznaczonych do ponownego wbudowania,  
• odwóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki oraz uporządkowanie terenu.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401;  

2. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik do zarządzenia 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych Nr 184 z dn.1990r.;  
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D–02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW  

Ogólne Specyfikacje Techniczne obowiązujące dla robót ujętych w SST D–02.01.01:  

OST D–02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Techniczne są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych w gruncie, w ramach zadania pn.: 

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST  

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

l.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów z przemieszczaniem mas ziemnych w związku z przebudową obiektów 
inŜynierskich wraz z dojazdami i obejmują:  

• wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie z transportem urobku na odkład do 15 km (wykopy 
w nasypie drogowym),  

• wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład do ponownego wbudowania, 
na odległość do 1 km,  

• roboty ziemne wykonywanie ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m,  
• rozplantowanie i spryzmowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów na odległość do 15m,  
• tymczasowe przełoŜenie potoku Miła – wbudowanie rury PHED o średnicy 0,80m,  
• tymczasowe przełoŜenie rowu melioracyjnego – wbudowanie rury PHED o średnicy 0,20m,  
• wykonanie grodzy ziemnej z gruntu pochodzącego z wykopów o wysokości maksymalnie do 1,5m 

powyŜej poziomu wykopu, z obłoŜeniem folią i umocnieniem stopy skarpy darniną na płask,  
• pompowanie wody napływającej z wnętrza grodzy przy wykorzystaniu pomp spalinowych,  
• wykonanie tymczasowego koryta potoku i rowu melioracyjnego w rejonie grodzy ziemnej poprzez 

ujęcie wód napływających do rur jw.,  
• wywóz ziemi na odległość do 15 km – dla określenia objętości ziemi w pryzmach przyjęto 

współczynnik 1,3. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obwiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w OST DM–00.00.00.  

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz zaleceniami InŜyniera.  
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2. MATERIAŁY  

Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót. 
Drewno przeznaczone do ewentualnego zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania 
konstrukcji podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane 
i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000.  
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające 
ściany wykopów powinny być uzgodnione z Inspektorem.  

3. SPRZĘT  

Według  OST D–02.00.00,  punkt  3.  

4. TRANSPORT  

Według  OST D–02.00.00,  punkt  4.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

Według  OST D–02.00.00,  punkt  5. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze określonymi przez 
normy: PN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane  
w dzienniku budowy i potwierdzone przez InŜyniera. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieŜącej kontroli warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej 
Niezgodności winny być odnotowane w dzienniku budowy. 

Roboty ziemne naleŜy wykonywać na podstawie następujących danych:

• kategoria gruntu wg PN-72/8932-01, 
• wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia, poziomu wód gruntowych  

i powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wód,
• stan powierzchni terenu, a w szczególności znaki wysokościowe i repery, 
• właściwości gruntu urabianego badane na bieŜąco w trakcie wykonywania wykopów.  

Wymagania podstawowe:

• skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych. 
• zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 

występujących w danym wykopie oraz do warunków miejscowych. 
• wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna 

było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania ich 
odpowiednim gruntem. 

Ręcznie moŜna wykonywać wykopy do głębokości najwyŜej 2,0 m. Przy wykonywaniu robót ręcznie 
naleŜy: 

• uŜywać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  
• zapewnić naleŜyte odwadnianie terenu robót,  
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• pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuŜ krawędzi wykopu,  
• środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawić co najmniej 2,0 m od krawędzi wykopu.  

Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest 
dopuszczalna tylko do głębokości 1,0 m poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów konstrukcji elementów 
przejścia, sposobu ich wykonania, głębokości wykopów, rodzaju gruntów, poziomu wody gruntowej 
oraz ewentualnej konieczności i moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie 
ma moŜliwości wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, naleŜy uwzględnić w szerokości 
dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niŜ 0,80 m. Ostatnia warstwa o grubości, co najmniej 20 cm powinna być
zdjęta bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy betonowej pod fundamenty i płyty denne. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. W przypadku 
wykonania wykopu głębszego niŜ przewiduje projekt naleŜy doprowadzić do ponownego 
wypoziomowania i zagęszczenia dna na koszt Wykonawcy. 

Nie naleŜy wykonywać wykopów przed okresem zimy i pozostawiać ich na zimę W razie 
nieprzewidzianej konieczności naleŜy zabezpieczyć podłoŜe gruntowe przed zamarznięciem lub 
usunąć przymarzniętą warstwę przed wznowieniem robót i uzupełnić ją betonem podbudowy.  

JeŜeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wówczas roboty naleŜy przerwać, powiadomić
Zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu na 
grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w przypadku 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste 
przestrzenie), roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić InŜyniera w celu ustalenia, w 
porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczeń Wykonywanie robót sprzętem 
zmechanizowanym: 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezaleŜnie od wymagań dla ręcznego 
wykonywania robót, naleŜy zachować niŜej wymienione wymagania dodatkowe:  

• głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

• roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 

• zachować szczególną ostroŜność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
• rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać moŜliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
• robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

Wymiary wykopów w planie: 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, 
sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności  
i moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania 
bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, naleŜy uwzględnić w szerokości dna wykopu, dodatkowo 
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niŜ 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych niemniej niŜ 0,80 m.  

BHP i ochrona środowiska: 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach naleŜy zwrócić uwagę aby w obrębie pracy koparki nie 
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wg SST D–07.06.02.11T.  
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Zabezpieczenie ścian wykopów: 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać Ŝeby:  

• główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren, 
• rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
• krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami Ŝelbetowymi, przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi, 
• w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1.00 m były wykonane dogodne wyjścia 

awaryjne. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz, szybka 
odwilŜ itp.).  

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej 
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza 
moŜliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.  

5.1. Zabezpieczenie ścian wykopów  

NaleŜy przestrzegać następujących wymagań, które dotyczą zabezpieczenia ścian wykopów ale bez 
ich rozpierania:  
1) Wykopy w ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntów niespoistych dopuszcza 

się w przypadkach występowania rumoszy wietrzelinowych do głębokości 1m wykopu oraz gdy 
nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi wykopu nie jest obciąŜony w pasie  
o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu.  

2) W pozostałych przypadkach naleŜy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów. Winny one 
być podane w projekcie technologicznym, w przypadkach gdy:  
• roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,  
• głębokość wykopu wynosi więcej niŜ 4m,  
• teren przy skarpie ma być obciąŜony w pasie o szerokości mniejszej od głębokości wykopu,  
• wykopy wykonywane są na terenach osuwiskowych.  

3) Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarpy:  
• w skałach litych niespękanych - ściany pionowe,  
• w rumoszach wietrzelinowych  - o nachyleniu 1 : 1,25,  
• w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.  

4) W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  
• w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu,  

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np.: rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie 
skarpy.  

5) Stan skarp sprawdzać okresowo w zaleŜności od występowania czynników niekorzystnych (opady 
atmosferyczne, mróz, itp.). 

6) Stan konstrukcji podporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz, itp.).  

5.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów  

Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie 
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy 
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wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości 
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduje to dokumentacja projektowa.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Według OST D–02.00.00,  punkt  6. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na 
podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

6.1. Tolerancja wykonania wykopów fundamentowych  

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji:  

a) ± 15 cm w planie,  

b) ± 2 cm dla rzędnych dna wykopów.  

6.2. Badania przy wykonywaniu wykopów  

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania:  

a) sprawdzenie wymiarów,  

b) sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie,  

c) sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć).  

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić słuŜba 
geodezyjna wykonawcy.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Według OST D–02.00.00,  punkt  7. Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 (metrach sześciennych) 
gruntu w stanie rodzimym.  

Ilość wykonywanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności określa się jako iloczyn 
powierzchni podstawy wykopu i średniej głębokości wykopu liczonej od spodu wykopu do 
powierzchni terenu.  

Wywóz ziemi na odległość do 15 km – dla określenia objętości ziemi w pryzmach przyjęto 
współczynnik spulchnienia 1,3.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Według OST D–02.00.00,  punkt  8.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–02.00.00, punkt 9.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 wykopu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu krawędzi wykopów,  
• odspojenie gruntu,  
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• wydobycie i złoŜenie części gruntu na odkład w celu późniejszego zasypania wykopów oraz 
załadowanie i odwiezienie pozostałej części gruntu na miejsce wskazane przez InŜyniera na 
odległość do 15 km,  

• roboty ziemne wykonywanie ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m,  
• rozplantowanie i spryzmowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów (przeznaczonej na 

odkład),  
• tymczasowe przełoŜenie potoku Miła – wbudowanie rury PHED o średnicy 0,80m,  
• tymczasowe przełoŜenie rowu melioracyjnego – wbudowanie rury PHED o średnicy 0,20m,  
• wykonanie grodzy ziemnej z gruntu pochodzącego z wykopów o wysokości maksymalnie do 1,5m 

powyŜej poziomu wykopu, z obłoŜeniem folią i umocnieniem stopy skarpy darniną na płask,  
• pompowanie wody napływającej z wnętrza grodzy przy wykorzystaniu pomp spalinowych,  
• wykonanie tymczasowego koryta potoku i rowu melioracyjnego w rejonie grodzy ziemnej poprzez 

ujęcie wód napływających do rur jw.,  
• utrzymanie skarp wykopów, wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów i skarp.  

Do ceny naleŜy wliczyć takŜe:

• wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody, 
• transport, zainstalowanie i demontaŜ urządzeń do odwodnienia wykopów, 
• odwodnienia wykopów wraz z kosztem odprowadzenia wody, 
• wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
• usunięcie nadwyŜki gruntu nad rzędną dna wykopu, 
• opracowanie przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu, 
• dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 
• wykonanie szalowania dostosowanego do warunków gruntowych w tym załoŜenie rozpór, 
• rozbiórkę umocnień i usunięcie materiałów stanowiących własność wykonawcy poza teren pasa 

drogowego. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

Według OST D–02.00.00,  punkt  10.  
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D–07.06.02.11T  BALUSTRADY  OCHRONNE  SZTYWNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z ustawieniem tymczasowych stalowych balustrad sztywnych typu 
miejskiego przy wykopach, w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu i montaŜu 
tymczasowych balustrad ochronnych sztywnych typu miejskiego przy wykopach.  

UWAGA !  Utrzymanie balustrad tymczasowych naleŜy ująć w ryczałcie w kosztorysie ofertowym. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i Specyfikacją Techniczną OST DM–00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową,  SST oraz zaleceniami Inspektora.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST DM–
00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

Wszystkie materiały wbudowane w tymczasowe zabezpieczenie stanowią własność Wykonawcy i po 
wykonaniu zadania naleŜy je usunąć z placu budowy  

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu według zasad niniejszej SST są:  

1) Balustrada stalowa z przeciągami z rur BAL.2.0 wys.1,1m, wg „Katalogu detali mostowych” 
opracowanym w Biurze Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów, „Transprojekt – Warszawa” 
wyd. 2002r.;  
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2) Elementy stalowe balustrady powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Wysokość balustrad 
winna wynosić minimum 1,1m.  

3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  

Wykonawca winien dysponować sprawnym technicznie sprzętem zaakceptowanym przez InŜyniera.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je rozmieszczać
równomiernie po całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością
przesuwania w czasie transportu.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.  

MontaŜ balustrady tymczasowej – ustawienie balustrad z przeciągami z rur wg projektu 
technologicznego, z wbijaniem słupków w nasyp. Przerwy dylatacyjne balustrad powinny umoŜliwiać
swobodny ruch podłuŜny części pochwytu, a takŜe zapewniać identyczność odkształceń poprzecznych 
balustrady mostowej. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  

Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestów, kaŜdorazowo 
przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptacje Inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie 
stanu fizycznego balustrad oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.  

Kontroli podlega jakość wykonania balustrad tymczasowych oraz zgodność ich ustawienia  
z dokumentacją technologiczną (dokładność ustawienia w pionie i poziomie), sprawdzenie mocowania 
elementów balustrad oraz prawidłowości ochrony antykorozyjnej.  

Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego wykonania przebiegu balustrad tymczasowych wynosi 1cm 
na długości 1m.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM–00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 7.  

Jednostką obmiaru jest 1 mb ustawionej balustrady tymczasowej.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM–00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Odbioru naleŜy dokonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryterium oceny.  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM–00.00.00, punkt  9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie elementów balustrad i innych środków produkcji,  
• montaŜ i osadzenie balustrad,  
• utrzymanie balustrad,  
• demontaŜ balustrad po zasypaniu wykopów i uprzątnięcie terenu.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

„Katalog detali mostowych” – opracowany przez Biurze Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów, 
„Transprojekt – Warszawa”, wyd.2002r.  
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D–02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW  
(ZASYPANIE  WYKOPÓW Z  ZAG ĘSZCZENIEM)  

Ogólne Specyfikacje Techniczne obowiązujące dla robót ujętych w SST D–02.03.01:  

OST D–02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) opartej na Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru nasypów (zasypania 
wykopów z zagęszczeniem gruntu wbudowanego), które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacja obejmują czynności związane z prowadzeniem robót 
ziemnych i dotyczą wykonania nasypów, w zakresie: 

• zasypania wolnych przestrzeni za wykonanymi obiektami inŜynierskimi,  
• wykonanie warstwy profilującej – niskiego nasypu pod przebudowywane odcinki dróg,  
• zagęszczenia gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w OST D–02.00.00,  punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D–02.00.00,  punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  (GRUNTY)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
D–02.00.00, punkt 2.  

2.2. Grunty i materiały do nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-
S-02205–1998. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.  
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeŜeniami 
Treść

zastrzeŜenia 

Na dolne warstwy 
nasypów, poniŜej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 

2.  świry i pospółki, 
równieŜ gliniaste 

3.  Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
Ŝwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
róŜnoziarnistości 
U≥15 

5. śuŜle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyŜej 5 lat) 

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 

7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniŜej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste 
i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne o 
wL  < 35% 
6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

8. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 
lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe 

- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych  

- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoŜa 
- o ograniczonej podatności na rozpad 
- łączne straty masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 

Na górne warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemarzania 

1. świry i pospółki 

2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 

3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niŜ
15% ziaren mniej- 
szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub 
Ŝwirom 

1. świry i pospółki 
gliniaste 
2. Piaski pylaste i 
gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niŜ
35% 
5. Mieszaniny popiołowo 
– ŜuŜlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej >2% 

7. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły itp. 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D–02.00.00,  punkt 3.  

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera.  

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje gruntu 

Rodzaje 
urządzeń

niespoiste: piaski, 
Ŝwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat-

zagęszczających grubość
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść
n ***

grubość
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść
n *** 

grubość
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść
n ***

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane *

- - 0,2 do 
0,3 

8 do 12 0,2 do 
0,3 

8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane 
z wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 
8,0 

4 do 10 
uderzeń
w punkt 

1,0 do 
4,0 

3 do 6 
uderzeń
w punkt 

1,0 do 
5,0 

3 do 6 
uderzeń
w punkt 

*)       Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych; 
**)     Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy 

naleŜy zagęszczać statycznie; 

***)   Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym; 

Uwagi:
1. Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2. Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3. Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4. Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo cięŜkie. 
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5. Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6. Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D–02.00.00,  punkt 4.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D–02.00.00,  punkt 5.  

5.2. Ukop i dokop  

5.2.1.  Miejsce ukopu lub dokopu  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez InŜyniera. JeŜeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu powinien odbywać się w 
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych 
do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  

5.2.2.   Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
InŜyniera. Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 
prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego dostęp 
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 
wskazaniami InŜyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 
tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 
InŜyniera. 

Dno ukopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. JeŜeli ukop jest 
zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po 
zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleŜy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów  

5.3.1.  Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w OST D–02.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
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5.3.1.1.  Wycięcie stopni w zboczu 

JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około  4%  ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2.  Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby 
powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3.   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna warto ść Is dla: 

o wysokości autostrad INNYCH DRÓG

[m] i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu  
KR3 - KR6 

kategoria ruchu 
KR1 - KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoŜa nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3.  Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów

JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2.  Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w punkcie 2. 

5.3.3.  Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez InŜyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać
następujących zasad:

A. Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

B. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju 
gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
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nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

C. Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

D. Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

E. JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. 

F. Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
róŜnoziarnistości U ≥ 5. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

G. Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyŜej najwyŜszego poziomu wody, naleŜy wykonać  
z gruntu przepuszczalnego. 

H. Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 
naleŜy wykonać z gruntu lub materiałów o duŜej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 
popiołu naleŜy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. D). 

I. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
InŜynier moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2.  Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
powinno odbywać się według jednej z niŜej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej  
w dokumentacji projektowej, SST lub przez InŜyniera: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych, odpadów przemysłowych z 
wypełnieniem wolnych przestrzeni.

KaŜdą rozłoŜoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niŜ 0,3m, naleŜy 
przykryć warstwą Ŝwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem 
tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie 
między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów moŜna stosować skały oraz 
odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
bez wypełnienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 
mrozoodpornych. Warstwy te naleŜy oddzielić od podłoŜa gruntowego pod nasypem oraz od 
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górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą Ŝwiru, pospółki lub nie odsianego kruszywa 
łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 –  średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoŜa lub gruntu 
górnej    warstwy nasypu (mm), 

D15         –  średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego 
(mm). 

Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyŜej niŜ 1,2m od projektowanej niwelety 
nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych.

Rolę warstw oddzielających mogą równieŜ pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 
przewidziane do uŜycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna 
geotekstyliów, uniemoŜliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz 
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyległych warstw. 

5.3.3.3.  Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, 
mogą być stosowane Ŝwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o wskaźniku 
róŜnoziarnistości U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10 > 10 -5 m/s. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach naleŜy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w 
punkcie 5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niŜ 1,00 na całej 
wysokości nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4.  Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek 
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie przekopu naleŜy 
uwzględnić wymagania określone w punkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.5.  Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez:

• wycięcie w zboczu stopni wg punktu 5.3.1.1, 
• wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu. 

Przy pochyłościach zbocza większych niŜ 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6.  Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1m. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie.  
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5.3.3.7.  Wykonywanie nasypów na bagnach

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:

• wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
• wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu 

wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
• obliczeniach stateczności nasypu, 
• obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
• uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w punkcie 
5.3.3.1. 

5.3.3.8.  Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. Na warstwie gruntu 
nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie moŜna 
przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia, według punktu 5.3.3.1, poz. D). W okresie deszczowym nie naleŜy 
pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa gruntu nie zagęszczonego 
uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9.  Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

JeŜeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać
ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4.   Zagęszczenie gruntu

5.3.4.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. RozłoŜone warstwy 
gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2.  Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się
określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby 
przejazdów róŜnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.4.3.  Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:

• w gruntach niespoistych ±2 %, 
• w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 %, 
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• w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych +2%,  −4 %; 

Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
punktach 6.3.2. i 6.3.3.  

5.3.4.4.  Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niŜ:

• dla Ŝwirów, pospółek i piasków 
• 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
• 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

• dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów – 2,0, 

• dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
• dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

    Tablica 4.   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Minimalna warto ść Is dla: 

STREFA 
autostrad INNYCH  DRÓG 

NASYPU i dróg 
ekspresowych

kategoria ruchu    
KR3 - KR6

kategoria ruchu
KR1 - KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych:  
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

1,00  

―  

―  

1,00  

―  

0,97  

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych 
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poniŜej: 
- 2,0 m (autostrady) 

- 1,2 m (inne drogi) 

0,97  

―  

―  

0,97  

―  

0,95  

5.3.4.5.  Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m kaŜde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny 
mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją
podaną w punkcie 5.3.4.3. Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej zasady powinien być
następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia,  
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 
2 powinny umoŜliwi ć ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 
porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego 
gruntu. 

5.4. Odkłady  

5.4.1.  Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli:

• stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
• są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych 

z budową trasy drogowej, 
• ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
InŜyniera. 

5.4.2.  Lokalizacja odkładu  

JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów  
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania  
i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami InŜyniera. JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania 
nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te naleŜy przewieźć na odkład.  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez InŜyniera. JeŜeli 
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. 
NiezaleŜnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
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JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:

a) odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest 
niewielkie, przy czym odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić: 

• nie mniej niŜ 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
• nie mniej niŜ 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład naleŜy zlokalizować
poniŜej wykopu, 

d) na odcinkach zagroŜonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład naleŜy wykonać od 
strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. Konsekwencje 
finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają Wykonawcę. 

5.4.3.   Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. JeŜeli nie 
określono inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład 
powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 
korony od 2% do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez InŜyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki 
określone w punkcie 5.4.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D–02.00.00,  punkt 6.  

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu  

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.  

W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
• odwodnienia, 
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
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6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1.  Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i OST. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu, 
• odwodnienie nasypu. 

6.3.2.  Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. 

W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości:

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
• granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.3.3.  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu:

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
• odwodnienia kaŜdej warstwy, 
• grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić

nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, 
• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według punktu 5.3.3.1 poz. d), 
• przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4.   Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi  
w punktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,  
• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia.  
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Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5.  Pomiary kształtu nasypu  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

• prawidłowości wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, 
OST oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.  

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu  

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w punktach 2 oraz 5.4  niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i OST. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
• odpowiednie wbudowanie gruntu, 
• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D–02.00.00,  punkt  7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny).

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości 
nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy 
nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie 
rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako róŜnica 
objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeŜeń sformułowanych w punkcie 5.4. 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w OST D–02.00.00,  punkt  8.  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–02.00.00,  punkt  9.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiaru według punktu 7. Cena jednostkowa 
obejmuje:  

• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zagęszczenie gruntu, 
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w OST D–02.00.00,  punkt  10.  



145

D–04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO śA  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
gruntowego, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
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• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 
punkt 4. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe 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 naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto moŜna 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 InŜyniera. 

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 InŜyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.4.  
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez 
InŜyniera, 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 podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)  

Strefa korpusu Ruch mniejszy od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego  
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub  
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
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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 podłoŜa podaje tablica 2.  

Tablica  2.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta  
i wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie 
badań

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

4 Spadki poprzeczne *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2.  Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm i -5 cm.  

6.2.3.  Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie  
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4.  Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5%.  

6.2.5.  Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.6.  Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
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6.2.7.  Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa 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 naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

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 DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli 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 DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 
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• utrzymanie koryta lub podłoŜa,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D–04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, która 
zostanie wykonana w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

l.2. Zakres stosowania SST 

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

l.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejsze SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 

• prace pomiarowe, 
• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• mechaniczne i ręczne wykonanie koryta, 
• mechaniczne i ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, 
• rozścielenie podbudowy warstwami z wyrównaniem pod szablon, 
• stabilizacja mechaniczna, 
• roboty porządkowe. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1.4.3. Pozostałe określenia zgodne z określeniami podanymi w SST DM-00.00.00 “Wymagania 
ogólne ” oraz w odpowiednich polskich normach.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami InŜyniera . 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny  
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2.1. Uziarnienie  kruszywa 

Do wykonania warstwy podbudowy zastosować naleŜy kruszywo łamane. Uziarnienie kruszywa 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D.04.04.00 punkt 2.3.1. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w normie 
PN-B-06714-15. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Stosowane kruszywo 
podlega akceptacji InŜyniera na podstawie przedstawionych badań. 

2.2. Właściwości  kruszywa  

Kruszywo zastosowane do wykonania podbudowy powinno spełniać wymagania określone w tablicy 
1. SST D.04.04.00 dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowy dolne. 

Źródła materiałów powinny być wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczęciem robót  
i zaakceptowane wstępnie, na podstawie okazanych wyników badań ( dotyczących w/w właściwości) 
przez InŜyniera. Wraz z określeniem źródła Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
reprezentatywne próbki materiałów umoŜliwiające przeprowadzenie badań w jego laboratorium, po 
których pomyślnym przebiegu nastąpi ostateczna akceptacja źródła poboru materiałów. 

2.3. Woda  

Do zwilŜania kruszywa naleŜy uŜywać wody spełniającej wymagania wg PN-B-32250, najlepiej 
wodociągowej. 

2.4. Składowanie materiałów  

Warunki składowania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech. W razie konieczności 
składowania na budowie kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

Powinien być zgodny z wymogami SST i zaakceptowany przez InŜyniera, tzn. powinien zapewnić
spełnienie wymogów jakościowych odnośnie robót, do których ma być zastosowany. Powinien 
równieŜ spełniać wymagania BHP. Jakikolwiek sprzęt, maszyna, urządzenie lub narzędzie nie 
gwarantujące zachowania tych wymogów powoduje dyskwalifikację i niedopuszczenie go do robót 
przez InŜyniera. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa naleŜy stosować:

• mieszarki kruszyw stacjonarne wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę zapewniające 
wytworzenie mieszanki jednorodnej o optymalnej wilgotności, 

• równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, 
• walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, w trudno dostępnych 

miejscach powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4. TRANSPORT  

Dowóz kruszywa na budowę samochodami cięŜarowymi samowyładowczymi. Rozładunek na 
budowie bezpośrednio na miejsce wbudowania lub rozwoŜenie z miejsca składowania ładowarkami. 
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Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu się
kruszywa.  

Ruch po przygotowanym podłoŜu powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego 
uszkodzeń i skoleinowania. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

Mieszankę kruszywa o ciągłym uziarnieniu mieszczącym się między krzywymi granicznymi  
i o wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie zezwala się na wytwarzanie mieszanki przez mieszanie frakcji 
na drodze. Po wytworzeniu mieszanka powinna być natychmiast wbudowana w sposób 
przeciwdziałający rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu. 

5.1. Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe stanowi odebrana przez InŜyniera warstwa gruntu stabilizowanego mechanicznie. Paliki 
stanowiące szablon do wykonania warstwy powinny być ustawione w osi drogi i przy jej krawędziach 
tak, aby było moŜliwe rozciągnięcie sznurków lub linek miedzy nimi w odstępach, co 10,0 m. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo rozkładać warstwami o jednakowej grubości ( odpowiedniej do moŜliwości zagęszczania) z 
nadaniem spadków i odpowiednich rzędnych, przy uŜyciu równiarki. Zagęszczanie przez wałowanie 
od dolnych części przekroju poprzecznego, w miejscach trudnodostępnych przy uŜyciu zagęszczarek 
lub małych walców drogowych - do momentu otrzymania równej powierzchni o wskaźniku 
zagęszczenia nie mniejszym niŜ 1,00 wg próby Proctora (metoda II).  

W trakcie zagęszczania wilgotność kruszywa powinna być równa optymalnej, określonej wg 
nominalnej próby Proctora ( metoda II ). JeŜeli materiał został przewilgocony podlega osuszeniu przez 
mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność jest niŜsza od optymalnej, to naleŜy go zwilŜyć  
i wymieszać. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna odbiegać od optymalnej o więcej niŜ -1%  
i +2 % jej wartości.  

5.3. Utrzymanie podbudowy 

Warstwa podbudowy po wykonaniu i odebraniu przez InŜyniera powinna być utrzymana w dobrym 
stanie i zabezpieczone przed ruchem pojazdów - z wyjątkiem wykonujących następne warstwy. 
Wszelkie uszkodzenia ( równieŜ od czynników atmosferycznych) obciąŜają Wykonawcę. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

W czasie budowy wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać
kopie wyników InŜynierowi. Częstotliwość i zakres badań powinny gwarantować zachowanie 
wymagań jakościowych i nie powinny schodzić poniŜej zakresu i częstotliwości podanej poniŜej. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania kruszyw w zakresie obejmującym wszystkie 
właściwości określone w p. 2.3  SST D.04.04.00 i przedstawić ich wyniki InŜynierowi . 

6.2. Badania i kontrola w czasie robót  

Częstotliwość i zakres badań powinny być zgodne z tablicę 2 ww. SST. Próbki do badań uziarnienia 
naleŜy pobierać losowo, z rozłoŜonej warstwy przed zagęszczeniem.  
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Wilgotność powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg próby Proctora (metoda II) 
zgodnie z PN-B-04481 z tolerancją +10% - 20%. Wilgotność określić wg PN-B-06714-17.  

Zagęszczanie warstwy powinno się odbywać aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie naleŜy sprawdzać wg zasad podanych w SST D.04.04.00 punkt 6.3.4.  

Grubość podbudowy powinna być sprawdzona w trzech losowo wybranych punktach. 

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy  

Zakres pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje naleŜy przyjąć zgodnie z punkt 6.4 SST D.04.04.00. 
Ze względu na niewielki zakres robót naleŜy wykonać tylko w minimalnym zakresie. 

• grubość warstwy powinna być sprawdzona w trzech losowo wybranych, 
• równość podłuŜną mierzyć łatą 4 metrową dwukrotnie na kaŜdym pasie ruchu, 
• równość poprzeczną 2 razy, 
• spadki poprzeczne mierzyć łatą 4 metrową i poziomicą 2 razy na kaŜdym pasie ruchu, 
• rzędne wysokościowe 3 razy na długości, w osi drogi, 
• szerokość podbudowy 2 razy na długości. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od podanych w punkcie 6.4. 
niniejszej SST powinny być naprawione przez na spulchnienie lub zerwanie do głębokości min. 10 cm 
uzupełnieniu nowym materiałem, ponowne wyrównanie i zagęszczenie. Roboty będą wykonane na 
koszt Wykonawcy.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej podbudowy.  

Obmiar powinien być dokonany w obecności InŜyniera i przez niego akceptowany. Wszelkie roboty 
dodatkowe wykonane bez porozumienia z InŜynierem nie mogą stanowić podstawy do dodatkowej 
zapłaty. Ogólne zasady podano w SST DM.00.00.00. 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00. Odbioru dokonuje InŜynier, na zasadach odbioru 
robót ulegających zakryciu i zanikających, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę, po 
przedstawieniu wyników badań i w sposób umoŜliwiający wykonanie poprawek bez hamowania 
postępu robót ( jak dla robót ulegających zakryciu). 

InŜynier moŜe zlecić dodatkowe badania Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium w przypadku:

• gdy zakres i częstotliwość badań Wykonawcy jest niezgodna ze specyfikacją - koszt tych badań
ponosi Wykonawca, 

• gdy są uzasadnione wątpliwości do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy – koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

Ewentualne roboty poprawkowe obciąŜają Wykonawcę. Termin ich wykonania nie moŜe hamować
dalszych robót.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone zostały w SST DM.00.00.00.  
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9.2. Szczegółowe warunki płatności  

Płatność przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości materiałów i wykonanej podbudowy na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

Cena jednostkowa dla warstwy podbudowy z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• mechaniczne i ręczne wykonanie koryta, 
• mechaniczne i ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, 
• rozścielenie podbudowy warstwami z wyrównaniem pod szablon, 
• stabilizacja mechaniczna, 
• pielęgnacja podbudowy w tym oczyszczenie i skropienie, 
• roboty porządkowe. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

1. SST D.04.04.00 wraz z normami wymienionymi;  
2. SST D.04.01.01;  
3. SST D.02.00.00;  
4. Instrukcja DPT 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich.  
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D–04.05.01 ULEPSZONE  PODŁOśE  Z  GRUNTU 
STABILIZOWANEGO  CEMENTEM  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoŜa, które 
zostanie wykonane w ramach zadania pn.:  

odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, działka nr 500  
w Lutomi Górnej, gmina Świdnica.  

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem pod konstrukcją drogi – dojazdów oraz 
rejonu bezpośrednio przylegającego do mostu.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem to jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment 
nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2.  Mieszanka cementowo – gruntowa 

Mieszanka cementowo – gruntowa to mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równieŜ
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 
ilościach. 

1.4.3.  Grunt stabilizowany cementem 

Grunt stabilizowany cementem to mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała  
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4.  Kruszywo stabilizowane cementem 

Kruszywo stabilizowane cementem to mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych  
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5.  PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem  

PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem to jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.  
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1.4.6.  Pozostałe określenia 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST DM–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt  1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe  
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  punkt  1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
D–04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” punkt  2. 

2.2. Cement 

NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg 
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

      Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno 
odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie 
dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania 
laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 

2.3. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania 
podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem naleŜy stosować grunty 
spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne  
z wymaganiami określonymi w p. 2.7  tablica 4. 
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Tablica 2.   Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  
 wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Uziarnienie 
a) ziaren przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niŜ: 
b) ziaren przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyŜej 
c) ziaren przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyŜej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniŜej 

100 

85 

50 

20 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 
niŜ: 

15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niŜ: 

2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niŜ: 

1 PN-B-06714-28 
[6] 

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. Grunty o granicy 
płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem 
dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoŜa pod warunkiem uŜycia specjalnych maszyn, 
umoŜliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie gruntów o: 
• wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
• zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
• zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości 
na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Kruszywa  

Do stabilizacji cementem moŜna stosować piaski, mieszanki i Ŝwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji 
cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie  
i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi  
w punkcie 2.7  tablica 4.  

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów 
kruszyw. 


