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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„ Budowa ul. Murarskiej na Osiedlu Murator w Baranowie”

Spis treści specyfikacji technicznych:

1. Specyfikacja techniczna ogólna - STO
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontami i modernizacją dróg
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację „Budowa ul. Murarskiej
na Osiedlu Murator w Baranowie”
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
realizacji w/w zadania.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.
1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej ( w szczególności koszty wytyczenia obiektów oraz ewentualnego
wskazania granic, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej itd.).
- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż.,
- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,
- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz opisanych w SST.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym
dokumentację projektową oraz STWiOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie lokalizacji i współrzędnych punktów
głównych obiektu, w tym reperów roboczych oraz ochrona punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru lub Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
- Umowa;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- STWiOR;
- Obmiar robót;
- Dokumentacja projektowa ;
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne SST i z dokumentacją projektową.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny
wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki
ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
lub Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg dojazdowych Wykonawca będzie
odpowiadał za ich naprawę.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania przerwania lub
2. MATERIAŁY
2.1.Inspektor nadzoru, (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał
równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie
gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy opisane w SST. Wykonawca powiadomi
Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów
zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane rodzaje materiałów nie mogą być później zamieniane bez
zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub Inwestora w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru lub Inwestora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru (Inwestor) ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru (Inwestor)
natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów, które nie będą posiadać stosownych badań
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru lub Inwestora, 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 Inspektora nadzoru lub Inwestora. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru lub Inwestora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru lub Inwestora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lub Inwestora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, 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. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7. OBMIAR ROBÓT
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór końcowy
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie
robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego
przedmiotu umowy.

Tom II
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Budowa ul. Murarskiej na Osiedlu Murator w Baranowie”

1. Przedmiot SST
Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest podstawowym dokumentem określającym
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

1.1 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót:
Kod CPV
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad , dróg

2. SST składa się z następujących części:
2.1 Przedmiot SST – wyszczególnienie robót
2.2 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2.3 Wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża
2.4 Podbudowy z kruszyw
2.5 Warstwa ścieralna
2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej
2.7 Oznakowanie poziome i pionowe

2.1.

Przedmiot SST - wyszczególnienie robót

Przedmiotem umowy jest budowa ulicy Murarskiej na „Osiedlu Murator” w Baranowie obejmująca
swym zakresem:
- budowę zjazdów na prywatne posesje,
- wykonanie odwodnienia; wpusty kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy.
2.1.1 Roboty przygotowawcze
Zakres robót obejmuje: wytyczenie granic pasa drogowego; rozebrane nawierzchni z mas mineralobitumicznych gr. 4cm w ilości 48,25m2; rozebranie podbudowy z kruszywa gr 20cm w ilości 48,25m2;
rozbiórkę istniejącej studzienki z wpustem ulicznym, ułożenie rur osłonowych typu A PS 110 na kablu
energetycznym, ułożenie rur osłonowych typu A PS 110 na kablu telekomunikacyjnym
2.1.2 Wykonanie odwodnienia - wpusty kanalizacji deszczowej.
Zakres robót obejmuje wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PP SN 8 o śr. nom. 200mm
o łącznej długości 31,0 mb. oraz obrukowanie 2 wylotów przykanalików do rowu otwartego kostką
kamienną gr 10cm. Wykonanie studzienek ściekowych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem,
syfonem i wpustem ulicznym typu ciężkiego D400 (żeliwnym) w ilości 3- kpl.
2.1.3. Ułożenie krawężników betonowych.
Zakres robót obejmuje: Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm z wykonaniem ław betonowych z C12/15 w ilości 161 mb,
Wykonanie krawężników najazdowych o wym. 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr 5cm z wykonaniem ław betonowych z C12/15 w ilości 21 mb.; Wykonanie opornika betonowego
o wym 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm na łącznej długości 90 mb.
2.1.4. Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy.
Wykonanie robót ziemnych koparkami z transportem urobku w ilości 326,76 m3; ręczne plantowanie
powierzchni gruntu w ilości 480m3; Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie
w ilości 720,50m2; oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych w ilości 72,50m2;
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 720,50m2; Wykonanie dolnej podbudowy
z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości 23cm; Wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna);
2.1.5 Budowa zjazdów na prywatne posesje.
Zakres robót obejmuje wykonanie zjazdów (łącznie ok. 30,37 m2 )na prywatne posesje
z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubości 3,0cm oraz warstwie
podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm. Kolor kostki na zjazdach - czerwony.
Obramowanie z obrzeży betonowych 8x30cm.
Zjazdy uliczne w ciągu budowanej drogi należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami
geometrycznymi:
- szerokość jezdni - min. 3,5m,
- skosy wyjazdowe - 1:1.

2.1.6 Oznakowanie poziome i pionowe.
Zakres robót obejmuje wykonanie: oznakowania poziomego w postaci przejścia dla pieszych na gorąco
za pomocą mas termoplastycznych o powierzchni 7,0 m2; oznakowania poziomego w postaci strzałek
kierunkowych za pomocą mas termoplastycznych o powierzchni 1,58 m2.
Wykonanie oznakowania pionowego
i informacyjnych w ilości 10szt.

–

znaków

zakazu,

nakazu,

ostrzegawczych

2.2 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót opisanych powyżej w punkcie 2.1.3 , 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6.
Wykonawca winien wyznaczyć w terenie granice pasa drogowego.
Granica pasa drogowego oraz punkty główne obiektu powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

2.3

Wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za
zgodą Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany do wbudowania w nasypy
pozostała ilość zostanie wywieziona na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 (na
głębokości od 20 do 50 cm) oraz 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm.
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm. Nierówności koryta (profilowanego podłoża) nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki
poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.

2.4

Podbudowy z kruszyw

Podbudowę należy wykonać z tłucznia z kruszywa łamanego - warstwa dolna śr. 0/31,5
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych.
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia Is = 1,00. Grubość podbudowy Podczas budowy będzie sprawdzona w minimum 2
punktach na każdym odcinku drogowym. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm, -2 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 20 cm.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie
mogą przekraczać - 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż
± 10%, Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie przy użyciu układarki
kruszyw.

2.5 Warstwa ścieralna
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu oczyszczonym i skropionym
lepiszczem. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką
wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie
ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 50 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi
walcami drogowymi.
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału
na określoną powierzchnię nie mogą odbiegać od projektu o więcej niż 15 %.

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi należy stosować metodę
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu
w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej
nawierzchni nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.

2.6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam
i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 06250 i wynosić
nie więcej niż 5%. Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli

powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do
ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0
cm. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

2.7 Oznakowanie Poziome i Pionowe
2.7.1. Oznakowanie Poziome.
Zakres robót obejmuje wykonanie na gorąco za pomocą mas termoplastycznych
- przejścia dla pieszych o łącznej powierzchni 7,0 m2.
- oznakowania kierunkowego w postaci strzałek o łącznej powierzchni 1,58 m2.
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia
i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych określa aprobata techniczna. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna
być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy
Użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
2.7.2. Oznakowanie Pionowe.
Zakres robót obejmuje wykonanie 10 szt. znaków na słupkach z rur stalowych o średnicy 50mm.
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji
wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inwestora. Klasa betonu powinna być zgodna
z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Inwestora. Konstrukcje wsporcze
można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inwestora Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem
5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości
dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m
długości rury.
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki
sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne
działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych.

