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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj
obj ych ni
pecyfikacjami:

rob

ST 0
SST 1
SST 2
SST 3
SST 4
SST 5
SST 6
SST 7
SST 8
SST 9
SST 10
SST 11
SST 12
SST 13
Projekt jest wsp
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i
2014
Inwestycja dotyczy odbudowy i rozbudowy istniej
ma
pow. ok.
0,60 ha,
bj
00 m3 wraz z
urz
zlokalizowanymi w gminie Witnica w obr
ewidencyjnym Nowiny Wielkie na dzia
878.
Odbudowa istniej cego zbiornika polega
u dna w
celu uzyskania zak
b

6
dotychczas wod
zatrzyman
rowie za pomoc projektowanej zastawki kamiennej zlokalizowanej w km 2+769.
Stan stosunk
-wodnych na terenie przyleg
G
retencji wodnej w zlewni poprzez zatrzymanie i zgromadzenie w
roztopowych oraz spowolnienie ich odp
Zwi
zbiornika ma
Zakres inwestycji obejmuje:
rozbi
rozbi
usuni
wykoszenie terenu z trzcin i porost
roboty ziemne w czaszy zbiornika wraz z odwozem urobku,
profilowanie i plantowanie skarp,
wykonanie na skarpie zej
wyr
wykonanie zastawki na zbiorniku,
wykonanie zastawki w km 2+769 rowu melioracji szczeg
humusowanie i obsianie traw
nu wok
odmulenie dna i profilowanie skarp rowu melioracji szczeg
2+740
umocnieniem stopy skarpy p
uporz
Parametry techniczne zbiornika:
powierzchnia po g
powierzchnia zwierciad
poziom zwierciad
rz
pojemno
d
szeroko
g
nachylenie skarp
wsp
(uk

-ETRF2000)

~0,5800 ha
~0,5500 ha
18,50 m n.p.m.
16,50
m n.p.m.
9000 m3
~200,0 m
~25,0 30,0 m
1,50 m
1:1,5
A - X=5837865,20 Y=5499451,25
B - X=5837838,56 Y=5499448,78
C - X=5837838,84 Y=5499407,08
D - X=5837850,96 Y=5499323,98
E - X=5837853,53 Y=5499248,05
F - X=5837859,92 Y=5499246,03
G - X=5837863,68 Y=5499251,52
H - X=5837879,96 Y=5499253,97
I - X=5837877,04 Y=5499316,80
J - X=5837867,17 Y=5499410,28

Parametry techniczne zastawki na zbiorniku:
wysoko

ra wody

0,60 m
0,50 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 0 - Czêœã ogólna

poziom zwierciadùa wody
rzêdna dna
rzêdna przyczóùków
zamkniêcia
wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)

18,50 m n.p.m.
18,00 m n.p.m.
19,10 m n.p.m.
szandory drewniane
X=5837865,20 Y=5499451,25

Parametry techniczne zastawki na rowie:
− œwiatùo
− wysokoœã lustra wody
− poziom zwierciadùa wody
− rzêdna dna
− rzêdna przyczóùków
− zamkniêcia
− dùugoœã przewodu
− œrednica przewodu
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)

0,80 m
0,50 m
18,50 m n.p.m.
18,00 m n.p.m.
19,10 m n.p.m.
szandory drewniane
6,00 m
600 mm
X=5837867,27 Y=5499454,13

−
−
−
−
−
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Grunt nale¿y wydobyã, zaùadowaã na samochody i odwieêã na odlegùoœã 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiaj¹cego oraz rozplantowaã. Roboty rozbiórkowe, koszenie trzcin i
porostów, usuwanie drzew i krzewów le¿¹ w gestii Zamawiaj¹cego. Wykonanie studni
tymczasowych oraz pompowanie wody le¿y w gestii Wykonawcy i nie bêdzie dodatkowo
pùatne.
1.4. Informacja o terenie budowy
Istniej¹cy zbiornik wodny zlokalizowany jest na terenie Leœnictwa Nowiny w oddziale 786h.
Zbiornik ma ksztaùt prostok¹ta o wymiarach ~200x25 m, przy czy dùu¿szy bok usytuowany
jest w kierunku zachód-wschód. Z uwagi na upùyw czasu i brak regularnej konserwacji czasza
ulegùa znacznemu zamuleniu, przez co zmniejszyùa siê znacz¹co pojemnoœã zbiornika. Dno
poroœniête jest trzcin¹ oraz drzewami i krzewami porastaj¹cymi liczne wysepki i namuliska.
Skarpa póùnocna i zachodnia ma ostre nachylenie 1:1, skarpa poùudniowa ùagodne 1:2÷1:3.
Zbiornik usytuowany jest poza rowem melioracyjnym, na jego prawym brzegu. Od rowu
oddziela go niewielka grobla ziemna o szerokoœci w koronie 3,0÷5,0 m. Grobla poroœniêta
jest drzewami, krzewami. oraz roœlinnoœcia wodolubn¹. W czêœci póùnocno-wschodniej
zbiornika zlokalizowana jest zastawka betonowa o œwietle 0,40 m sùu¿¹ca do wpuszczania
wody z rowu jak równie¿ do utrzymywania poziomu wody w zbiorniku. Zastawka jest w
zùym stanie technicznym.
Istniej¹cy rów melioracji szczegóùowej ma caùkowit¹ dùugoœã okoùo 3,2 km i uchodzi do
Kanaùu Maszówek w km 26+070. Rów bierze swój pocz¹tek w lesie na dziaùce o numerze
ewidencyjnym 970. Rów jest zamulony, szerokoœã w dnie zmienna w przedziale 0,60÷1,00 m,
skarpy o nachyleniu 1:1÷1:2.
W km 2+770 zlokalizowana jest drewniana zastawka wraz z przepustem o œrednicy 600 mm
i dùugoœci L = 6,00 m. Budowla jest w zùym stanie technicznym. Zadaniem zastawki jest
zatrzymanie wody w rowie do rzêdnej 18,50 m n.p.m. w celu zasilania zbiornika.
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje siê rozbiórkê urz¹dzeñ wodnych:
a) zastawki betonowej na wylocie ze zbiornika o parametrach:
− œwiatùo
0,40 m
− wysokoœã lustra wody
0,50 m
− poziom zwierciadùa wody
18,50 m n.p.m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 0 - Czêœã ogólna
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− rzêdna dna
18,00 m n.p.m.
− rzêdna przyczóùków
19,10 m n.p.m.
− zamkniêcia
szandory drewniane
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000) X=5837865,20 Y=5499451,25
b) zastawki drewnianej w km 2+770 rowu melioracji szczegóùowej o parametrach:
− œwiatùo
0,75 m
− wysokoœã lustra wody
0,50 m
− poziom zwierciadùa wody
18,50 m n.p.m.
− rzêdna dna
18,00 m n.p.m.
− rzêdna przyczóùków
19,10 m n.p.m.
− zamkniêcia
szandory drewniane
− dùugoœã przewodu
6,00 m
− œrednica
600 mm
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000) X=5837867,25 Y=5499453,24
Teren inwestycji wolny jest od infrastruktury podziemnej i naziemnej.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœã za ochronê przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt.
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych
obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia
i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zale¿noœci od potrzeb i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co
aktualizowany przez Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù
wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, œwiatùa ostrzegawcze,
sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni staùe warunki widocznoœci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwieœci publicznie przed ich rozpoczêciem
w sposób uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez
Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest
wù¹czony w cenê kontraktow¹.
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona
inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów
komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi
powinien zapewni
do szczeg
zenia ich przed uszkodzeniem,
a tak
zoru i w
i urz ze
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
rob
dowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do teren
Wykonawca b
mieszka
dzenia zabudowy mieszkaniowej
w s edztwie budowy, spowodowane jego dzia
Wykonawca rob
dzia
budowy i poza jego terenem, szczeg
jest na obszarze chronionego krajobrazu Wzg
Wykonawca powinien unika
powietrza, w
ch, nadmiernego ha
i otoczenia czynnik
W okresie trwania budowy i wyka
utrzymywa
podejmowa
i norm dotycz
unika
a wynikaj
nego ha
powsta
Stosuj
lokalizacj
ki ostro
zanieczyszczeniem zbiornik
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py
mo
Przy prowadzeniu rob
dosz

acu

ch szkodliwych dla

u stosowanie si
ub d

harki) nale

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak r
aj
wymagania dotycz
. i sanitarno-higienicznych. Projektowane
obiekty budowlane nie stwarzaj
u
celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w
technicznych kierowano si
i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wi
przyrodnicze, dlatego te
inwestycji.
Wykorzystanie sprz
ostro
w
pochodz
i z pracy sprz
mo
wykorzystaniem sprz
stopniu ograniczy nieuniknion
realizacji prac sprz
Projektuje si
ch w budownictwie wodnomelioracyjnym, niestanowi
po
techniczne nie b

b substancji.

Wykonawca przy realizacji zadania b
bezpiecze
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spe
odpowiednich wymaga
wyposa
, a tak
w urz
zie
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowi
rozpocz
acji zawartych Projekcie budowlanym.
nale
2003 r. w sprawie informacji dotycz
bezpiecze
U. Nr 120 poz. 1126).
Zgodnie z Rozporz
ury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotycz
bezpiecze
Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaj uzgodnienia z Pa
Stra
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgl
przeciwpo
Wykonawca b
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepis
Do wykonawcy nale

Nie przewiduje si

nia rob .

Wykonawca zobowi
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-

utrzymania porz
w
sk
utrzymania w czysto

Wykonawca zobowi
do przywozu materia

i element
przy wyje

,

ku.

Przedmiotow
in
, grupa rob

a rob

0000-1

Okre
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
U
Technicznych wymienione poni
w ka
- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd
pieszych wraz z wszelkimi urz
i zabezpieczeniem ruchu.
- cz
zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz
wydaj
dokument przebiegu rob
zachodz
b
przekazywania polece
spektorem nadzoru,
Wykonawc
osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj
kt
za nadzorowanie rob
- osoba wyznaczona przez Wykonawc
robotami i do wyst
acji kontraktu.
- uk
- wszelkie tworzywa niezb
projektow
ierownika
projektu.
- wysoko
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz
spraw zwi
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna b
projektowej.
- teren udost
b
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz
- cz
konstrukcyjn
-
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u
ych. Zadanie mo
modernizacj

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mog
wy
wyroby
ow
obiektom budowlanym spe
ustawy Prawo budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by
dne z wymaganiami okre
w specyfikacji technicznej. Wykonawca rob
inwestorskiego szczeg
macje o
i, zakupu wyrob
i urz
w
certyfikat na znak bezpiecze
Norm
bowi
przechowywa
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia
instalowane w trakcie realizacji rob
w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru spos
podstawowych materia
t, a tak
o aprobatach technicznych.
Materia
z terenu budowy i z
rob
wykonuje na w

n
nie zbadane i nie zaakceptowane materia

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk
a
u
iw
Miejsca czasowego sk
budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc

Wykonawca jest zobowi
niekorzystnego wp
gwarantuj
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob
powinien by
Liczba i wydajno
z zasadami okre
Sprz
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo
ochrony

jaki nie spowoduje
prz
Sprz

y przez wykonawc
.
przeprowadzenie rob
Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokument
dopuszczenie sprz
przepisami. Wykonawca b
sprz
ny, urz
zachowania warunk
dopuszczone do rob

Wykonawca jest zobowi
takich
nie
wp
wykorzystane przez Wykonawc
technicznie i spe
techniczne w zakresie BHP oraz przepis
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk
technicznych.
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywr
odcink
Wykonawca b
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob
zgodno
, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji rob
ora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno za dok
element
zgodnie z wymiarami i rz
lub przekazanymi na pi
ra nadzoru autorskiego. Nast
pope
przez wykonawc
Sprawdzenie wytyczenia rob
ora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno
akceptacji wyboru materia
, wyboru sprz
i innych ustale
okre
yfikacji technicznej, a tak
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy b
w wyznaczonym czasie, pod gro
zatrzymania rob
sowe z tego tytu
ponosi
do obs
geodezyjnej budowy, kt
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rz
ykonawc .
Wykonawca zabezpieczy sie
przez geodet
1. Przy wykonaniu rob
bezwzgl
2. W przypadku natrafienia na urz
zagospodarowania terenu nale
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

przestrzega
e naniesione na plan
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3. Odst
projektu musz
uzgodnione z projektantem.
4. Roboty nie uj
niniejszej ST nale
dnie z instrukcjami wykonania
i stosowania, normami bran
wymogami producent
5. W celu zapewnienia w
odpowiednich warunk
icznych wykonania i odbioru rob
technicznej wykonania i odbioru rob

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
ntrol
jako
teria
i element
i badania materia
. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowi
do opracowania programu i planu zapewnienia jako
wymogami
certyfikatu.
Wykonawca b
z cz
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nale
przeprowadzi zgodnie z wymogami norm. Przed przyst
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki bada
jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania pr
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
pomoc w tych czynno
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b
badania tych materia
ne
materia
ykonawc
tych dodatkowych
bada
ykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
Wykonawca jest zobowi
jej we w
uprawnionych organ
Inspektor nadzoru mo
zgodno
wyrob
i kt
W przypadku materia
dostarczona do rob
cechy. Jakiekolwiek materia

Zgodnie z Rozporz
rob
w kolejno
przedstawia
Zam

Normy, je li nie s

z dnia 2 wrze
Spis dzia
nego S

15
Og
Wykonawcy. Obmiar rob
z dokumentacja projektow
,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob
powinno nast
wpisywane s
wykonanych rob
, rob
rkowych oraz zwi
lub przebudowa obiekt
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowi
wszystkich rob
wymaga pisemnego wyst
porozumieniu z Zamawiaj
inaczej. Obmiaru wykonanych rob
7.1.1. Zasady okre
D
linii osiowej i podawa
Przy podawaniu d
po przecinku.

wzd
3

2

], powierzchnie [m ] a urz

7.1.2. Urz
Urz
pomiarowy zostan
te lub sprz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa
pomiarowy b
trwania rob Urz
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiar
Obmiary nale

cz

rob
ulegaj
nale
a.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj
szkicami do
obmiarowej.
Jednostki obmiaru rob
jednostk
jednostk
jednostk
jednostk
jednostk
jednostk
jednostk
jednostk obmiarow

rob
jest 1 km, 1 ha lub 1 m3
pompowania wody jest 1 m-godz.
3
3
2

usuni
usuni

lub 1 m3
jest 1 szt.
jest 1 ha
1 m2
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jednostk obmiarow
1 m2
3
jednostk
wykonanych konstrukcji
betonowych zgodnie z dokumentacj
ow
jednostk
do obliczania nale
teoretyczn
a si
zak
uwzgl
Wykonawc

Wyst
-

w wyniku stosowania przez

odbi
odbi
odbi
odbi
odbi
odbi
Polega na ocenie ilo
Polega na ocenie ilo

technologiczn
Polega na ocenie ilo
rob
przeprowadzony w czasie umo
hamowania post
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Polega na ocenie wykonanych rob zgodnie z warunkami okre
w umowie. Odbioru ko
yznaczona przez zamawiaj
w obecno
protok
ewentualnych wad
i usterek oraz termin ich usuni
szczeg we regulaminy organizacyjne Zamawiaj
Przed zako
em okresu r kojmi Zamawiaj
u
wymaga przygotowania nast
- umowy,
- protoko
- dokument
odbioru ko
- dokument
potwierdzenia ich usuni
- innych dokument
dokonania czynno
Polega na ocenie wykonanych rob
stwierdzonych przy odbiorze ko
w okresie gwarancji.

17

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowi
dokumenty:
- o
wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow
- dokumentacj
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Specyfikacj
wykonania i odbioru rob
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik budowy i ksi
- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych
- protoko
- aprobaty techniczne, deklaracje zgodno
,
certyfikaty na znak bezpiecze
- program zapewnienia jako
- geodezyjn
- kopie mapy zasadniczej powsta

Spos
Wykonawc
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane b
podstawie
przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstaw
p
poszczeg
Zasady rozliczenia i p

Dokumentacja projektowa:
Operat wodnoprawny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Przedmiar rob t
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2018 r. poz. 1202],
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2017 poz. 1566 z p
c) Rozporz
e Rady Ministr
sprawie przedsi
mog
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
d) Rozporz
ska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk
technicznych, jakim powinny odpowiada
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].
wa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
e) Rozporz
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg
U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z p
f) Rozporz
szczeg
acji technicznych
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g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)
r)

wykonania i odbioru rob
mu funkcjonalno u
[Dz.
U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072],
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2016 r. poz. 2134],
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
2017r. poz. 519],
Rozporz
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
Rozporz
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporz
Planu zarz
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],
Rozporz
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunk
[Dziennik Urz
Wojew
Lubuskiego z 02.04.2014 r. poz. 810],
Rozporz
17 lipca 2017 r. zmieniaj
w sprawie warunk
regionu wodnego Warty [Dziennik Urz
ojew
Lubuskiego z 17.07.2017 r.
poz. 1652],
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
5 grudnia 2017 r. o przygotowaniu (przyj
regionie wodnym Warty,
Krajowy program oczyszczania
Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rad
Uchwa a nr 79 Rady Ministr
do plan
2020
z perspektyw
Mapa Podzia
Krajowy Zarz
w Warszawie.
Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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Przedmiotem niniejszej Szczeg
dotycz
odbioru rob
ramach inwestycji
Cz

pecyfikacji Technicznej s wymagania
wawczych, pomiarowych i rozbi
w
-03-1.1-01:

jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob

Roboty, kt
y
obejmuj
na celu wykonanie rob
ch, pomiarowych i rozbi
przedmiotowym obiekcie. W zakres tych rob
roboty pomiarowe,
wykoszenie traw i porost
zdj
warstwy humusu,
wykonanie studni betonowych tymczasowych,
pompowanie wody,
e i karczowanie drzew i krzak
rozbi
,

Okre
w odpowiednich normach i wytycznych bran

Wykonawca rob
z dokumentacj
ow

s

i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty pomiarowe
Do utrwalenia punkt
lub pr
onowe albo rury metalowe o d
Pale drewniane umieszczone poza granic
trasy, powinny mie
0 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozosta
nale
0,05 do 0,08 m i d
bolce stalowe
0,04 do 0,05 m.
powinny mie
oko
m i przekr
k

na

22
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Wykoszenie traw i porost
Nie wyst
.
Zdj
warstwy humusu
Nie wyst
.
Rozbi i istniej
Nie wyst
.
Wykonanie studni betonowych tymczasowych
Studnie betonowe prefabrykowane.
Pompowanie wody
Nie wyst
.
arczowanie drzew i krzew
Nie wyst

Og

w ST 0

Do wykonywania rob
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
odbiorniki GPS,
dalmierze,
tyczki,

nale

ta

Do wykonywania rob
kosiarki r
kosiarki p
grabie i wid
kosiarki zawieszone na ci
ci

,

Do wykonywania rob
spycharki,
nego wykonywania rob

Do wykonywania rob

zwi

rozbi

ami istniej

:
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ie samochodowe,
samochody ci
m
pi
koparki.

Do wykonywania studni betonowych nale

:

betonowych,
samoch
koparki,
spycharki,
sprz

Do wykonywania rob
przez grodz nale
pompy elektryczne,
agregat pr
ig
samoch
sprz

padle itp.

Do wykonywania rob
pi
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni
spycharki,
koparki lub ci
z wyr

Og

Sprz
rob
transportu.
Humus nale
samochodowym. Wyb
i przeznaczenia humusu.
Wykoszone trawy i porosty przewozi
Kr
odpowiednich warunk
przewy
1/3 jego wysoko

: ST 0

zi

dowolnymi

alnych
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Pompy mo
prac.
Pnie, karpin , dr
przedstawiaj
by

Og

oraz ga

ob

ransportem samochodowym. Pnie

: ST 0

Prace pomiarowe powinny by
G
uprawnienia i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwi
realizacj
wyznaczenie i stabilizacj
w nawi
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kszta
(wa
i
poszczeg
element
wyznaczenie w oparciu o robocz
budowli takich jak osie, obrysy kraw
wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo
reper
rzy czym punkty te powinny by
osnowy wysoko
wyznaczenie oraz kontrol
spadk
wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiar
Poszczeg
w spos
budowy. Ze wzgl
iczny, geodezyjne wyznaczenie osi
i obrys
oraz parametr
wymaga wyznaczenia bocznych
odno
i umo

Wykonawca powinien sprawdzi
projektowej s
rzeczywiste rz
projektowej, to powinien powiadomi
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron
oznacze
zostan
jest konieczne do dalszego prowadzenia rob
Wykonawcy. Wszystkie pozosta
rob
Tyczenie obiekt
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj
pa
nej, okre
O
projektowanego/odbudowywanego odcinka wa

ez Zamawiaj

ej realizacji

powinna by
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punktach g
i ukszta
i
ylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo
wi
cm w stosunku do rz
Punkty g
w oznaczenia okre
punkt
ich oznaczenie w czasie trwania rob

Punkty wysoko
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nale
poza granicami rob
budowlach.
W przypadku braku takich punkt
betonowych lub grubych kszta
wykluczaj
adanie. Rz
w nawi
w dodatkowe oznaczenia, zawieraj
rz

Repery robocze powinny by

Wyznaczenie przekroj
i wykop
ktow
wymagaj
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia kraw
nale
nasyp
mi
trasy obiekt
kolejnych przekroj

w przypadku

zlokalizowanie urz
oznaczenie terenu niezb
wytyczenie osi kraw
wytyczenie osi przegrody przeciwfiltracyjnej,
wykonanie pomiar

Wykoszenie porost
przewiduje si
w pryzmy, a nast
Inwestora.

Warstw

i traw ze skarp, dna oraz w pasie pod czasowe zaj
nie kosiark
. Porosty po wykoszeniu, zgrabi

w miejscach okre

ych w dokumentacji projektowej
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przy czym powinna by
zdj
w spos
p
u
.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by
ustaleniami
lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nale
zastosowaniem
spycharek, koparek lub r
Grubo
projektowej, warunkami technicznymi lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wed
faktycznego stanu wyst
staw
czynno
Zdj
humusu powinny by
zanieczyszczeniem, a tak
je
w czasie intensywnych opad
gruntem nieorganicznym.

Roboty rozbi
okre
rozbi

lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace

Na czas wykonania rob
wykona
Lokalizacj studni betonowych wykona
w miejscach, kt
ustali Wykonawca rob

ale
projektowej lub

Ze studni nale

Roboty zwi
drzew i krzak
dr gowiny, karpiny i ga
wskazane miejsce, zasypanie do
wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwi
Zamawiaj
Wycink
ow
w tzw. sezonie r
.
W miejscach dokop
nasypy, teren nale
usun
zawarto
przekracza
Ro
Wykonawc
Je
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc
koszt Wykonawcy, w spos
towany przez odpowiednie w
Pnie drzew i
krzak
wykarczowane.
Poza miejscami wykop
przydatnym do budowy nasyp
e z wymaganiami zawartymi w SST
Roboty ziemne. Do
zabezpieczy przed gromadzeniem si
Wykonawca ma obowi
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rob
budowlany, meblarski itp.) nie utraci
Spos
ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Je
Wykonawca ma obowi
bezpiecze
Je
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materia
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun
sk
dalsze spalanie.
Pozosta
pozosta
po spaleniu, za zgod
,s
by
Ostatnia warstwa powinna by
powinna by
wyr
zakopywane pod rowami odwadniaj
odbywa si

Og

ami

ch wymog

: ST 0

Kontrol
instrukcjach i wytycznych G

.

afii.

Sprawdzenie jako

Sprawdzenie jako

zdj cia humusu.

Kontrola jako
rozbi
powt

Sprawdzenie jako
wizualnej oceny.

Kontrola jako

Sprawdzenie jako

polega na wizualnej ocenie wykonywanych prac.
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wykarczowania korzeni i zasypania do
powinno spe
ednie wymagania okre

Og

Roboty ziemne.

: ST 0

.

Jednostki obmiarowe dla:
rob
kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m3] wykopu
pomiary przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni
pomiary przy
powierzchniowych robotach ziemnych,
wykoszenia traw i porost
1 m2
usuni
humusu 1 m2 zdj
rozebranej konstrukcji
1 m3
rozebranego ruroci
- 1 mb,
wykonanie studni 1 szt.
odwodnienie wykop
1 m-g
wycinki drzew - 1 szt.
wycinki krzew - 1 ha

Og

: ST 0

Odbi
i dziennik
Wykonawca przedk

.

obiekt

nast

Odbiorowi rob
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
Odbi pozosta
wykonania rob

Og

Cena wykonania rob
sprawdzenie wyznaczenia punkt
uzupe

dzenie do

nast
.

: ST 0
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wyznaczenie dodatkowych punkt
zastabilizowanie punkt
i oznakowanie u
Cena wykoszenia porost
wykoszenie porost
wygrabienie porost
za

obejmuje:
,

Cena wykonania rob
zdj

iem na odk

Cena wykonania rob
rozbi
za
wywiezienie materia
wysypisko

obejmuje:

- gruz na
omowisko.

Cena wykonania studni betonowych tymczasowych obejmuje:
dostarczenie materia
wykonanie studni z kr
rozebranie studni tymczasowej.
Cena pompowania wody z wykop
instalacje pomp,
pompowanie wody.
Cena usuni
wyci
wywiezienie pni, dr
kor
uporz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

przesi

karpiny i ga
u,

Instrukcja techniczna 0-1. Og
, GUGiK
1978.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs
GUGiK 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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dotycz

Przedmiotem niniejszej
odbioru rob

s
ziemnych w ramach inwestycji
Cz

zadanie nr 10-03-1.1-01:

jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob
Roboty, kt
y
na celu wykonanie rob
wykopy,
nasypy,
rozplantowanie urobku,
plantowanie terenu i skarp.

obejmuj wszystkie czynno
z przedmiotow inwestycj i obejmuj :

Okre
ej
s
normami i wytycznymi.
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe
unki stateczno
- wysoko
- r
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
- nasyp niski - nasyp, kt
o
,
- nasyp
- nasyp, kt
,
- nasyp wysoki - nasyp, kt
,
- wykop p
- wykop, kt
,
- wykop
- wykop, kt
oko
,
- wykop g
- wykop, kt
,
- odk
- miejsce wbudowania lub sk
iezienia) grunt
w
czasie wykonywania wykop
- wska
- wielko
teryzuj
okre

gdzie:
d-g
ds - maksymalna g
z PN-B-04481:1988 [2], s

wska

gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
alnej, zgodnie
3
).

wielko
niespoistych, okre

szczalno
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60
10

gdzie:
d60 d10 -

ca oczek sita, przez kt

wska

wielko
okre
2
0
1

gdzie:
E1 - modu
z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modu
z PN-S-02205:1998 [4].

Og
Wykonawca rob
Dokumentacj

Og

ST 0

.
,

i obowi

wymagania dotycz

podano w: ST 0

Podzia

-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Wyszczeg
Lp.
w
1. Rodzaj gruntu

Grupy grunt
w
piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty

Tab. 1
Jedn.

niewysadzinowe
rumosz niegliniasty
posp
piasek gruby
piasek
piasek drobny
nierozpadowy

posp

wysadzinowe
glina piaszczysta
zwi
zwi
zwi
i
ty, i
pylasty
piasek gliniasty
py
czysty
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
i

2.

3.
4.

Zawarto
0,075 mm
0,02 mm
Kapilarno
Wska

%
m
WP

15
3
1,0
35

od 15 do 30
od 3 do 10
1,0
od 25 do 35

30
10
1,0
25
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykop
obsypki i wymiany gruntu).
Grunty i materia
asypywania wykop
powinny by
nale
Zamawiaj
nadzoru mo
nieprzydatno
Grunty do wykonania podk
nale
-piaskowe.
Wymagania dotycz
uziarnienie do 50 mm,
%,
zawarto
%,
zawarto
%.
Do zasypywania wykop
mo
u
zamarzni
takich jak ziemia ro
padki materia
budowlanych itp.

Og

Roboty mog
do rob
spycharek g
koparek g
samochod
ubijak

Og

Wyb
rodzaju gruntu (materia
transportu. Wydajno
sprz
transportu ponad warto
dotycz
wcze
r
przesuwaniem.

w: ST 0

mechanicznie lub r

. Wykonawca przyst

,
ych podsi biernych i chwytakowych,

w: ST 0

o

a
Grunt nale rozmie
spadaniem lub
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Roboty ziemne nale
mentacj
postanowieniami norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z wymogami
zawartymi w opracowaniu
Ministerstwo Ochrony
996 r.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno
Przed przyst
rz
ymi w projekcie. Przed rozpocz
nale
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem ko
kierunkowych,
wykop
Nachylenia skarp oraz rz
dna wykopu okre dokumentacja projektowa.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, ruroci
w
bezpieczy
Wznowienie rob
zgod
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykop
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by
10 cm. R
ziemnych nie mo
1 cm.
5.1.3. Post
Wykopy powinny by
Warstwa gruntu o grubo
cm po
powinna by
przeg
poni
iomu projektowanego nale
Nadzoru Inwestorskiego celem, podj

.
W przypadku
si z Inspektorem

5.1.4. Odwodnienie wykop
Technologia wykonania wykopu musi umo
w ca
. Wykonanie wykop
w kierunku podnoszenia si
W czasie rob
umo
poza teren pasa rob
mnych. Niezale
system
wymagaj
gruntowych i opadowych poza obszar rob
przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.1.5. Umocnienie wykop
Wykopy w razie potrzeby umocni szalunkami systemowymi b
5.1.6. Zasypanie wykop
Przed rozpocz
oczyszczone z odpadk

ia dno wykopu wok
Wykonawca mo

powinno by
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zasypywania
potwierdzone
bezpo
powinno by
0,25 m
0,30 m
Wska
wg pr
Nasypywanie
powoduj
r

wykop
Nadzoru co powinno by
wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykop
inno by
Uk
przy stosowaniu ubijak
przy zasypaniu spycharkami.
ntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni
i zag
enia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykop

Wszystkie nasypy powinny by
(30 cm). Dla
zapewnienia dobrych warunk
zw
powinny posiada
ok. 10 % w kierunku pod
ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wy
zag
wg dokumentacji projektowej lecz nie mniej ni
Grubo
yn zag
podstawie pr
Tab. 2
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zag

niespoiste

gruboziarniste
i kamieniste

spoiste

h [m]

h [m]

h [m]

Walce wibracyjne g

0,4-0,7

4-8

-

-

0,3-0,6

4-8

Walce wibracyjne oko

0,4-0,6

4-8

0,2-0,3

6-10

-

-

Walce ogumione

0,2-0,3

6-8

0,2-0.3

6-10

-

-

Zag

0,3-0,6

4-8

-

-

0,3-0,6

4-8

Spycharki g

0,2-0,3

8-12

0,2-0.3

8-12

-

-

1-5

5-15

-

-

1-3

5-15

Ubijaki o masie 1-10 Mg
opuszczane z wysoko
-10 m

Dla unikni
wbudowania gruntu, zag
czasie.
Rz
nale
wilgotno
zbli
Proctora. Zaleca si
dla grunt
gruntu by
dla posp
wilgotno ci zale

amym
okre

n

dokumentacja projektowa. Grunt mineralny
cza
n
rmalnej metody
opt, okre

= wopt
n

opt,

przy czym g
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dla grunt
mo
ilo
Je
unt posiada wilgotno
ni
przez polewanie wod
ni
zag
ilo
Grunt do wykonania nasypu powinien by
cz
Zabrania si
o zawarto
o zawarto
o zawarto
spoistych w stanie p
ska

padki, gruz,
grunt

Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykop

Plantowanie terenu i skarp prowadzi
parametr

Og

r

w: ST 0

.

mechanicznie z zachowaniem

.

Sprawdzenie i odbi
Sprawdzenie i kontrola wykop
powinny obejmowa
zgodno
prawid
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w pod
wymiary wykop
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
przygotowanie pod
grunt u
grubo
spos
rz
usytuowanie oraz d
wymiary przekroju poprzecznego (ko
e i okresowo w trakcie sypania)
nachylenie skarp.
Wymiary nasyp
rozmieszczonych nie rzadziej ni
charakterystycznych.
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Dopuszczalne odchylenia nachyle
spadk
powinny odpowiada
dotycz
% projektowanego
nachylenia.
Bie
przez laboratorium geotechniczne. Badania zag szczenia nale
na bie
w celu sprawdzenia czy osi
warstwy warunkuj
po wykonaniu ca
lub innych miejsc zagra
Wyniki kontroli bie
bada
ID Dw
Powy
czym wska

j ni

IDmin

Dw

Pr
reprezentatywne dla ca
u tj. cz
rodkowej i stref
przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej i sprawdzeniu grubo

Jednostkami obmiarowymi s
wykopy 1 m3
nasypy 1 m3
rozplantowanie urobku 1 m3
plantowanie terenu i skarp 1 m2

Og

: ST 0

si
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da

Podstaw
dokumentacj
Cena wykonania wykopu obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze z
i odwiezieniem,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl
ziemnych z work
lub zabicia
zmechanizowanych.

. Roboty ziemne uznaje
spektora, je

m3 gruntu zgodnie z

tymczasowych grodzy
ch lub obud
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Cena wykonania nasypu obejmuje:
dostarczenie materia ,
uformowanie i zag
nasypu.
Cena transportu gruntu obejmuje (za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgl
:
za
runtu na
,
przew
,
wy
.
Cena plantowania obejmuje:
plantowanie i wyr

terenu i skarp.

Cena rozplantowania urobku obejmuje:
rozplantowanie urobku warstw
wyr

1.
2.

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

3.

PN-B-02481:1999

4.
5.

BN-77/8931-12

6.

PN-EN 10248-1:1999

7.

PN-EN 10248-2:1999

8.

PN-S-02205:1998

,
.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og
Grunty budowlane. Okre
grunt .
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wska
Roboty ziemne
Ministerstwo Ochrony
Zasob
Grodzice walcowane na gor
Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gor
Tolerancja kszta
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
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Przedmiotem niniejszej

s

dotycz
w ramach inwestycji
Cz

-03-1.1-01:

jest stosowana jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob

Ustalenia zawarte w niniejszej
maj
betonowych i
na obiektach zwi

Okre
odpowiednich normach i wytycznych.

ej

z inwestycj .

s

rtymi w

Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pr
Konstrukcje
konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pr
wsp
konstrukcji
3
Beton zwyk
beton o g
, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatk
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sk
Beton towarowy mieszanka betonowa i dostarczona przez wytw
trznego.
Deskowania pomocnicze budowle s
wykonywanych na miejscu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wszelkich czynno
y, metody u
dokumentacj projektow
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Og
wymagania dotycz
w: ST 0
.

Wszystkie materia
t musz
niniejszej
i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob
budowlane spe
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Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
z p . zm.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
DzU.2016.0.1570).
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
DzU.2016.0.655).
Na Wykonawcy spoczywa obowi
wymaganego przez w/w ustawy lub rozporz

(tekst jednolity Dz.U.2016.0.290
(tekst jednolity
(tekst jednolity
owlanego

Beton do wykonania konstrukcji betonowych i
powinien odpowiada
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250, PN-S-10040:1999.
Z uwagi na technologi
budowy. Beton powinien by
o wymuszonym dzia
ctwo
legalizacji. Wytw
potwierdzaj
raz zgodno
z PN-EN 206-1:2003. Obowi
Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atest
oraz innych dokument
Klasa beton
wg rysunk
Cechy wymagane dla beton :
beton C 20/25 XF3 - beton konstrukcyjny
maksymalne w/c
0,50
minimalna klasa wytrzyma
C 20/25
minimalna zawarto
320 kg/m3
mrozoodporno
F100
wodoszczelno
W4
2.1.1. Sk

1) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
portlandzki CEM I 32,5 R, 42,5 R5 2,5 R wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002
2) Wymagania dotycz
:
Sk
-EN 197-1:2002, PN-S10040:1999.
3) Oznakowanie opakowania:
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by
ieszczony trwa
wyra
oznaczenie,
nazwa wytw rni i miejscowo
masa worka z cementem,
data wysy
termin trwa
4)
:
Ka
ako
bada .
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5) Bie

:

cement pochodz
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
zakres bada
, dla kt
bada
ponadto przed u
przeprowadzenie kontroli:
oznaczenie czasu wi
-EN 196-3:1996
oznaczenie zmiany obj
-EN 196-3:1996
sprawdzenie zawarto
w palcach i nie rozpadaj
W przypadku kiedy w/w kontrola wyka
t nie mo
by
6) Warunki magazynowania i okres sk
:
dla cementu pakowanego (workowanego):
- sk
wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bok
- magazyny zamkni
budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i
ach
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne
zbiorniki stalowe,
przystosowane do pneumatycznego za
luzem.
Cement nie mo
10 dni w przypadku przechowywania w zadaszonych sk
po up
w przypadku przechowywania
w sk

Do betonu nale
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym marka kruszywa nie powinna by
betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa
i jednorodno
Dopuszcza si
piasek (0 2 mm)
- zawarto
< 1%
- zawarto
10 15 %
- zawarto
40 50 %
kruszywa grube (2 8, 8 16, 16 32)
- zawarto
< 0,35 %
- zawarto
3 5%
- zawarto
10 18 %
- zawarto
30 35 %
- odporne na dzia
.
Kontrola partii kruszywa przed u
obejmuje oznaczenia:
sk
-EN-933-1:2000,
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kszta
en wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto
-78/B-06714/13,
zawarto
-76/B-06714/12.
W celu umo
bie
kontrol
zywa wg PN-77/B-06714/18 i sta
0 2 mm.

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada

-88/B-32250.

Dopuszcza si
PN-EN 934-6:2002.
Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:
poprawiaj
reguluj
dodatki uszczelniaj .
Domieszki do beton

-EN 934-2:2002,

.

2.1.2. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiada
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250. Mieszanka
betonowa powinna by
dzia
ozatory sk
Wytw
potwierdzaj
-EN 206-1:2003. Obowi
Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atest
oraz innych dokument
2.1.3. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2. niniejszej

.

2.1.4. Deskowanie
Do wykonania deskowa
ia
PN-S-10040:1999, a ponadto:
drewno powinno odpowiada
-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
gwo
-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by
do smarowania element
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowa
Materia
p
atmosferycznych, ani na skutek zetkni
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1) Stal do zbrojenia betonu powinna spe
-89/H-84023/06, PNISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 69352/Ak:1998, PN-82/H-93215.
2) W
klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli poni

A-I
A-IIIN

St3SX
BSt500S

spajalna
spajalna

6
10 16

warunki szczeg
:
otulina wg dokumentacji projektowej,
wymiary i kszta
rysunk
wykonawczym,
po
spawane i wi
drut monta
do monta
drutu stalowego tzw. wi

240
500

320
550

w projekcie
,
m; przy
o

3) Wady powierzchniowe:
powierzchnia walc
ez p
na powierzchni czo
rozwarstwienia i p
wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
niemetaliczne, w
dopuszczalne je
mieszcz
g
nie przekraczaj 0,5 mm dla walc
nominalnej do 25 mm, za
4) Odbi
:
odbi
powinien by
g lub wi
zawiera
znak wytw
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obr
cechowanie wi
metalowych po 2 sztuki dla ka
wygl
nast
na powierzchni pr
t

kr
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odchy
ebrowania powinny
si
pa
pr
prostej wi
magazynowanie stali zbrojeniowej stal zbrojeniowa powinna by
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzia
gatunk
5) Badanie stali na budowie:
Dostarczon
wbudowaniem zbada
jnie w przypadku gdy:
nie ma za
nasuwaj
ogl
stal p
Decyzj
Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

W
projektowanych w
40 kg na m
odpowiedniego sk
wymagania okre
zale
w
Producenta oraz za
W betonach z w
ziaren nie przekraczaj
mniejsza ni
ilo
w
powinny by
zwyk

ie w

es i warunki stosowania poszczeg

ednicy

woduj

Roboty zwi
ykonaniem konstrukcji betonowych i
wykonane r
wykonania zamierzonych rob Wykonawca powinien dysponowa
do wykonania deskowa :
sprz
samochodem skrzyniowym,
do uk
mieszarkami do betonu,
pompami do betonu,
zacieraczkami do betonu,

:
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wibratory wg
do obr
szlifierkami do betonu.

,
:

Sprz

Roboty zbrojeniowe mog
dowolnego typu sprz
Do przygotowania zbrojenia Wykonawca powinien dysponowa
gi
no
prostowarkami,
innym sprz
Sprz do prac zbrojarskich powinien by

i spe
wymagania dotycz

ne technicznie
Og
w: ST 0

.

mieszalniki transportowe (tzw. gruszki)
ilo
zapewni
szybko
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,
samochody samowy
W czasie transportu nie mo
zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by
od warto
-S-10040:1999 w szczeg
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C,
70 minut przy temperaturze otoczenia +20
30 minut przy temperaturze otoczenia +30
Wszelkie zanieczyszczenia dr
w
gowego.

unikn

Stal zbrojeniowa powinna by
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie rob
-S-10040:1999,
PN-88/-06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi do akceptacji
roboty zwi
konstrukcji betonowych i
planowany termin rozebrania deskowania
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Roboty zwi
zgodnie z opracowan
technologiczn
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy.

Inspektora Nadzoru

5.2.1. Wykonanie deskowa
Deskowania powinny spe
-S-10040:1999.
Materia
atmosferycznych, ani na skutek zetkni
Deskowanie element
uniwersalnych umo
stetycznej faktury zewn
ulegaj
ni
powinny by
i przygotowane do zestawienia na pi
przypadku stosowania desek bez wpustu i pi
ta
uszczelnienie styk
dnem deskowania. Szczeg
deskowa
tworz
niezmienno
Po zamontowaniu deskowania powierzchni
o dzia
powierzchni betonu. Przed przyst
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wi
Dopuszczalne odchylenia od wymiar
nale
5.2.2. Przygotowanie i monta
1) Czysto
:
pr
y
p
pr
odt
czyszczenie pr
w
jszych ich korozji,
stal pokryta rdz
2) Przygotowanie zbrojenia:
pr
by
haki, odgi
rozmieszczenia zbrojenia nale
na
zr
iem postanowie
-B-03264:2002,
ostanowieniami normy
PN-B-03264:2002,
skrzy
y
specjalnymi zaciskami,
dopuszczalna wielko
przekracza
4 mm, przy wi
al zbrojeniow
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pr
mechanicznych no
niedopuszczalne jest powstanie p
3) Monta
:
zbrojenie nale
nie nale
transportowych, urz
monta
ojenia z pojedynczych pr
w deskowaniu,
monta
ustawieniem szalowania bocznego,
dla zachowania w
podpiera
grubo
uk
jednorodny beton.

ubo

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej
Roboty zwi
adaniem mieszanki betonowej powinny by
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-S-10040:1999 Do podawania mieszanki
betonowej mo
pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych lub
uk
. Przed przyst
le
zbrojenia, zgodno
dystansowych zapewniaj
wrzuca
z wysoko
m od powierzchni na kt r
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna by
wana do po
betonu stwardnia
usuni
pozosta
obfite zwil
o stosunku zbli
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powy
Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane b
jest wcze
wykonawstwo rob
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uk
Temperatura otoczenia
Betonowanie nale
zachowuj
pierwszym zamarzni

peraturach nie ni
C
anie przez beton co najmniej 15 MPa przed
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Zabezpieczenie podczas opad
Przed przyst
wypadek wyst
os

a nale

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia u
zamarzni
ie wytrzyma
MPa.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni
C w okresie twardnienia betonu nale
wcze
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.5. Piel
Materia
bezpo
betonowych lekkimi os
betonu
i chroni
przy temperaturze otoczenia wy
po zako
betonowania rozpocz
j
woda stosowana do piel
PN-88/B-32250,
w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by
i drganiami,
u
Polewanie betonu normalnie twardniej
betonowania,
rozformowanie konstrukcji mo
rozformowania dla konstrukcji zgodnie z PN-63/B-06251.
5.2.6. Wyka
Dla powierzchni beton
wszystkie betonowe powierzchnie musz
ziarnami kruszywa, prze
p
rysy powierzchniowe skurczowe s
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm,
pustki, raki i wykruszyny s
b
% powierzchni odpowiedniej
r
oju no
odpowiada
-69/B-10260 tj. wypuk
powinny by
Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
wszystkie wystaj
wody bezpo

ie powierzchni

ndowych i czystej
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe
wyg
powierzchni
por
wyr
wg powy
powierzchni
wyszczotkowa

Kontrola jako
sprawdzeniu zgodno i z dokumentacj projektow
PN-S-10040:1999. Ocena poszczeg
Dziennika Budowy.

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przyst
wania musi by
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie polega na sprawdzeniu:
stanu technicznego deskowa
cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
stateczno
szczelno
czysto
powierzchni deskowania,
pokrycia deskowania
klasy drewna i jego wad,
geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
geodezyjnym po
eskowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie
Kontrola jako
oraz wymogami zawartymi w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042. Kontrola
zbrojenia podlega odbiorowi przed przyst
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.2.3. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowi
przewidzianych normami PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250 oraz
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynik
betonu i stosowanych materia
Mieszanka betonowa powinna mie
z postanowieniami normy PN-S-10040:1999.
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by
oraz niniejsz
. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy

gromadzenie,

-S-10040:1999
.
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6.2.5. Piel
Warunki piel
i betonu powinny by
. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy

Jednostka obmiarow
betonowych i

-S-10040:1999 oraz niniejsz

1 m3 (metr sze
okumentacja projektow

wykonanych konstrukcji

Konstrukcje betonowe i
projektow
i wymogami Inspektora Nadzoru, je
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz
przywo

Podstaw
wykonania rob
Cena jednostkowa obejmuje:
dostarczenie i sk
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oczyszczenie pod
wykonanie deskowania,
pokrycie deskowa
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
wygi
monta
z projektem i niniejsz
wraz z jego stabilizacj
otulin,
oczyszczenie deskowa bezpo
u
piel
rozbi
usuni
oczyszczenie terenu rob
wykonanie niezb
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Cena zawiera r

1. PN-S-10040:1999
2. PN-87/B-01100
3. PN-89/H-84023/06

3

konstrukcji betonowej lub
jako

lub zleconych przez
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4. PN-ISO 6935-1:1998
5. PN-ISO 6935-1/Ak:1998
6. PN-ISO 6935-2:1998
7. PN-ISO 6935-2/Ak:1998
8. PN-82/H-93215
9. PN-B-03264:2002
10. PN-EN-206-1:2002
11. PN-88/B-06250
12. PN-63/B-06251
13. PN-EN 197-1:2002
14. PN 197-2:2002
15. PN-86/B-06712
16. PN-79/B-06711
17. PN-EN-933-1:2000
18. PN-EN 933-4:2001
19. PN-78/B-06714/13
20. PN-76/B-06714/12
21. PN-77/B-06714/18
22. PN-88/B-32250
23. PN-EN 934-2:2002

24. PN-EN 934-6:2002
25. PN-92/D-95017
26. PN-91/D-95018
27. PN-75/D-96000
28. PN-72/D-96002
29. PN-63/B-06251
30. PN-84/M-81000
31. PN-EN 933-1:2000
32. PN-EN 1925:2001
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Przedmiotem niniejszej
dotycz
odbioru rob
kamiennymi w ramach inwestycji

s
zwi

czeniami i konstrukcjami
Cz

-03-1.1-01:

jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob
zwi
z inwestycj
wymienion

Ustalenia zawarte w niniejszej
dotycz
z wykonaniem ubezpiecze i konstrukcji kamiennych na obiektach obj

Okre
niniejszej
normach i wytycznych bran

Og

anych

s

a dotycz

w: ST 0

.

Warunki og
ST 0

w:
.

Kamie
Do wykonania umocnie i konstrukcji kamiennych nale
(np. granit, bazalt)
nie zwietrza
otoczaki, jak i kamie
e
mocnie powinien zosta
owany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do wykonania umocnie i konstrukcji u
15
nale

Og

ki stosowania sprz

w: ST 0

.
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Wykonawca przyst
dysponowa
ci
kopark

Og

z kamienia powinien

.

warunki transportu podano w: ST 0

.

Kamie
zabezpieczaj
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Og

bran

ieszaniem z innymi materia

w: ST 0

.

Umocnienia kamienne wykonywa
Technologia rob :
wyr
u
wykonanie pod
wykonanie ubezpieczenia kamiennego (konstrukcji kamiennej na zaprawie betonowej),
wyr
zaklinowanie kamienia,
spoinowanie konstrukcji.

Og

w: ST 0

.

Kontrola jako
umocnie i konstrukcji kamiennych polega na sprawdzeniu
zgodno z dokumentacj
:
rz
id
u
,
materia ,
u
wykonania podbudowy,
wbudowania kamieni i jego klinowania
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Og
Jednostk

w: ST 0

.

1 m2 powierzchni umocnionej (konstrukcji).

Og
odbioru rob
w: ST 0
. Roboty uznaje si
wykonane zgodnie z
, Dokumentacj
wymaganiami Inspektora nadzoru,
je
omiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 da

Og

yp

Cena 1 m2 umocnie
wykonanie niwelacji pod
,
wykonanie pod
wykonanie narzutu,
wykonanie konstrukcji,
wyr
klinowanie kamienia,
spoinowanie powierzchni,
dostarczenie wszystkich materia
zastosowanie niezb
oczyszczenie sprz
ca rob ,
odwiezienie materia
Nadzoru Inwestorskiego,
wykonanie bada

1. PN-B-11112
2. PN-EN 1925:2001
3. PN-84/B-0411

w: ST 0

.

obejmuje:

,
pomocniczych,
towane przez Inspektora
.

Kruszywo mineralne. Kruszywo
drogowych.
Metody bada
Materia
. Oznaczenie

.
.
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Przedmiotem niniejszej Szczeg
wykonania i odbioru rob zwi
z wykonaniem wzmocnienia pod
(geosiatk
w ramach inwestycji
Cz

ycz
geokrat
-03-1.1-01:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycz zasad prowadzenia prac
zwi zanych z wykonaniem wzmocnienia pod
geokrat kom
gr. 10 cm (ma
kom
. Projektowane wzmocnienie pod
obejmuje Kom
y System Ograniczaj
(geokrat ) tj. elastyczn
z geosyntetyku oraz kruszywo
wype
geokom

Wzmocnienie geosiatk
wykorzystanie w
geosyntetyku w strukturze przestrzennej wype
wytrzyma
nstrukcji wzmocnionej do redukcji napr
i poprawienia w
Geosyntetyk materia
, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
w
y si
wytrzyma
i
Geosiatka kom
- elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z
ta
Szpilki i zszywki monta
12 mm galwanizowane zszywki do zszywania
przylegaj
zszywacza. Szpilki o
-12 mm z ko
(kotwienia) dostarczonych na budow
zci
sekcji i nadaj
poszczeg
Pozosta
polskimi normami i definicjami rob

Og
a dotycz
jest odpowiedzialny za jako
Technicznymi, Dokumentacj

Cz

. Wykonawca rob
Specyfikacjami
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Warunki og
Cz

0 -

Materia
Specyfikacji Technicznej oraz z aprobat

z ustaleniami dokumentacji projektowej,

2.2.1. Geosiatka (geokrata) kom
Sekcja powinna by
du j g o
o cechach materia okre

z polietylenu o
Tab. 1

Lp.

W

1

3

Wymagania

3

4

5

g/cm

od 0,935 do 0965

PN-EN ISO 1183-1:2006

kN/m2

> 21000

PN-EN ISO 527-2:1998

h

> 3000

Procedura Badawcza
IBDiM Nr PB-TG-03/2006

2

1
2

Jednostki
3

G
Wytrzyma
Odporno
napr

na korozje

Metody bada

Minimalne wymagania techniczne dotycz
Tab. 2
Lp.

W

1
1

2
Szeroko

Jednostka

Parametry geokraty
[mm]

3

4

mm

Metody bada
5
Przymiarem z
dok

2

Wytrzyma
rozci

kN

PN-EN ISO 527-3:
1998

3

Wytrzyma
rozci

kN

PN-EN ISO 527-3:
1998

4

Wytrzyma

kN

PN-EN 12814-2
PN-EN 12814-4

5

Wytrzyma
oddzieranie (badanie typu T)

Ta
punktowych, a ich p
wg

kN

PN-EN ISO 5273:1998

oidalnymi
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dwurz
, otwory perforacji charakterystyczne, sto
powinna mie
oddalone o 12 mm wzgl
co najmniej 6 mm od kraw
Rozstaw z
wynosi
Geosiatka kom
Do
s
poliamidowe. Geosiatk
pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroni
zawilgoceniem, chemikaliami, t

i

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na warstw
j
powinno by
z ustaleniami
dokumentacji projektowej oraz powinno odpowiada
- PN-B-11111:1996 dla
- PN-B-11112:1996 dla kruszywa
- PN-B-11113:1996 dla piasku.
Kruszywo mo sk
zwyk
-63 mm lub mieszanki
kruszywa naturalnego 0-63, najkorzystniej 50% dodatkiem ziaren przekruszonych. Powinno
to by
nie mo
zale
no filtracyjnej. Mo
spe
Sk
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
2.2.3. Kotwy stalowe
Do mocowania geow
g
d
-600 mm

geosiatki stosuje si
-8 (10-12 mm) i

2.2.4. Materia
Do
roz
zszywki galwanizowane 12 mm lub ta

Og

stosuje si

- Cz

Przy wykonywaniu rob
mo
sprz
ze szpuli np. poprzez podwieszenie rolki do wysi
r

na

wiaj
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walce statyczne lub ewentualnie walce ogumione, wibracyjne,
zag
mechaniczne, ma
przeno
kom
Sprz
instrukcja producent
Inspektora nadzoru.

Og

projektowej, ST,
ozycji Wykonawcy i powinien by

0 - Cz

Materia
dowolnymi
zabezpieczaj
zawilgoceniem. Transport geosyntetyk
dowolnymi
w opakowaniach fabrycznych. Nale
materia
ich fizycznym uszkodzeniem.
Transport materia
drogach publicznych musi by
ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci
Wykonawca powinien
na bie
usun wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

Og

0

Przed przyst
ustali
przeprowadzi
oraz ustalenia danych wysoko
usun przeszkody np. drzewa, krzaki, obiekty darnin
ewentualnie wykona
rob

Warstwa wzmacniaj
geosiatki kom
wype
zawartym w pkt. 2.11., a kruszywo jako materia
odpowiada
System uk
, przy pomocy palik
monta

powinno
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nominalnych wymiar
po czy z s
pomoc
kom
oraz nie mniejszym ni
rzy wysoko < 15 cm, a nast
wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegaj
Przy wype
mo
Wype
przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn
po niewype
Materia
geosiatki kom
W miar
geosiatki kruszywem nale
aby geosiatka kom
grubo nie mniejszej ni 3 cm.
Szeroko
Nier
-metrow
Spadki poprzeczne powinny by
Geosiatk

Og

odano w ST - Cz

Przed przyst
uzyska
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci itp.)
sprawdzi
.

Cz
tabela 3:
Tab. 3
Lp.

Wyszczeg

Cz

Warto
bada

1
2
3
5
6
7

Og

Lokalizacja i zgodno
dokumentacja projektow
Roboty przygotowawcze
Wykonanie koryta pod nawierzchni
U
y separacyjno - filtracyjnej
U
kruszywem

bie
bie
bie

wg dokumentacji
projektowej i pkt. 5
wg pkt. 5
wg pkt. 5
wg pkt. 5

bie

wg pkt. 5

U

bie

wg dokumentacji
projektowej i pkt. 5

asady obmiaru rob

0 - cz

1 raz
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Jednostk

rob

jest

m2 (metr) wykonanego wzmocnienia pod

.

Og
odbioru rob
z
. Roboty uznaje si
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj
wymaganiami Inspektora nadzoru,
je
omiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 da

Og

tawy p

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia pod
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob
- przygotowanie pod
- dostarczenie materia
- u
ow
(geokompozytu),
- u
- wype
- prace porz
, odwiezienie sprz .

1.
2.
3.
3.
4.

PN-B-11111:1996

0

z

:

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
i mieszanka
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1212
Materia
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Przedmiotem niniejszej Szczeg
wykonania i odbioru rob zwi
inwestycji
Cz

zu

nin i geokompozyt

w ramach

-03-1.1-01:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
u
m na obiekcie geow
geokompozytu.

Okre
w niniejszej SST s
wytycznych bran
.
p
wykonany z w
mechnicznie w wyniku ig
a lub przeszywania
geow
z polipropylenowych w
dodatkowo wzmacniana jednokierunkowo lub dwukierunkowo
poliestrowych.

Og
a dotycz
odpowiedzialny za jako
Technicznymi, Dokumentacj

- Cz

zony

wi

Wykonawca rob
Specyfikacjami

Warunki og
Cz

Wymagane w
Geow
polipropylenowych.

0 -

, wzmacniana mechanicznie, ze 100% w
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Geow
sk
z dw
warstw geow
w
(grubsze - warstwa ochronna, cie
- warstwa filtracyjna).
Warstwy musz
, aby tworzy
produkt.
Poszczeg
odpowiedni ilo
, druga zapobiega
eniom w trakcie
wbudowywania.
Geow
w
lub pochodz
z recyklingu nie mog
ceptowane.
Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie mog
. Producent
powinien okaza
nie dokumenty, aby udowodni ,
sze
wymagania.
Geow
mieniowaniu UV.
Geow
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj
zapewniaj
Produkt, kt
.
Do ka
nast
es producenta, mas
certyfikatu zgodno
Wymagane w

Liczba tzw. constrictions
Umowny wymiar por
Wodoprzepuszczalno

-

25-40
80

90

mm/s

60

%

85/85

Zdolno

kJ/m

10

Wytrzyma

kN/m

23/23

mm

13

N

3300

Wyd

Odporno
Odporno
Grubo
Masa powierzchniowa
Odporno
Odporno

mm

3,5

2

g/m

400

%

>80

Odporna na dzia
chemicznych substancji
i mikroorganizm
naturalnego
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Geokompozyt stosowany w robotach ziemnych, wzmocnieniu pod
ochronie powinien by
stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV i dodatkowo wzmocniony jednokierunkowo lub
dwukierunkowo wi
. Wymagane w
dwukierunkowego Rock PEC podano w tablicy.
W

Jednostka

Rock PEC 75/75

kN/m (kN/m)
kN/m (kN/m)

80 (75)
80 (75)

%
%

12
11,5

Wytrzyma

kN/m

10,1

Wytrzyma

kN/m

29,4

kN/m

36,7

N

5750

Wodoprzepuszczalno

l/m2s

55

Wodoprzepuszczalno

-7

44

W
Wytrzyma
wzd
(min) 1
- wszerz (min )1
Wyd
-

wzd
wszerz

2

Wytrzyma

wzd

Wytrzyma
W

Umowny wymiar por
1)

Warto

2)

Wytrzyma

10 mm/s

95

90

min

gdzie:
Td - Wytrzyma
Tmin warto
Fpe wsp
= 1,77
Fwbud wsp
F
og
Fmat wsp

= 1,05
y wsp

= 1,00
cy wp

= 1,10

Pasma geokompozytu powinny by
i dodatkowo o r
wizualnej.
Geokompozyty
nale
waniach
w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i wentylowanych, w oddaleniu od
nieos
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Og

0 - Cz

Sprz
geow
w trakcie tej operacji. Wykonawca przyst
powinien dysponowa kopark
rz
Geokompozyty nale
ostre no

Og

wia

zenie
.
ale

0 - Cz

Geow
powinna by
owaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj
niezmienno jej w
Geokompozyty przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniaj
transportowane dowolnymi
pod warunkiem:
- fabrycznego opakowania rolek wodoszczeln
- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si
- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dzia
ognia
lub promieniowania cieplnego powoduj
- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, t
mog
Geokompozyty opakowane fabrycznie nale
maksymalnie w 5 warstwach. Nie nale
typy geokompozytu, jak r
oddzielnie. Je
rolki powinny zosta
promieni s

Przed przyst eniem do rozk
rolkach dostarczonych na budow
kt
stwierdzenia rozbie
Warstw
powierzchni pod
uszkodzenie w

trzyma
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wzd
powinien le
- bez fa
geow
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geow
powinna by
bez
Pasma geosyntetyku mo
w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywa
specjalnych r
nale
6-8 mm i d
-2,5 m w ka
poprzecznym i pod
Geow
by
(W momencie rozwini
automatycznie
le
by
produktu.
Po powierzchni warstwy geow

chkolwiek

pojazd
geow
Przy uk
przesuni

dy.

5.2.1. Pod
Pod
Pod
mo
r
ed u
mi
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zag
za
osuszenie poprzez mieszanie do osi
powt
geokompozyt powinny zosta
wbudowaniem warstwy nasypowej.

SST
powinno by

rzez spulchnienie, dodanie wody albo

owinno nast

5.2.2. Uk
Przed przyst
rolkach dostarczonych na budow
zosta
stwierdzenia rozbie
Warstw
element
drzew i krzew
Zazwyczaj wzd
Geokompozyt powinien le
- bez fa d, za
w kt
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geokompozyt w kierunku g

ntetyku, kt

awionej ostrych
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uk
bez czenia. Je
napr
Pasma geosyntetyku mo
obliczeniach statycznych (w zale
zak
zszywanie powinno odbywa
W przypadku zak
drutu stalowego o
-8 mm i d
2 2,5 m w ka

szycia.

5.2.3. Zabezpieczenie powierzchni geokompozyt
Po powierzchni warstwy geokompozyt
pojazd
to znaczy tak,
poruszaj
Grubo
zosta
projektowej. W przypadku, je
warstwy powinna wynosi
dnie 30 cm po zag
o pH > 9 nie powinien mie

technologiczne

5.2.4. Utrzymanie warstwy
Warstwy po wykonaniu, a przed u
w dobrym stanie. Nie dopuszcza si
geokompozyt
Wykonawca jest zobowi
uszkodzonej wskutek oddzia
en
warstwy. Koszt napraw wynik
Wykonawc

Og

Na
potwierdzaj ,
opisane) parametry. Oznakowanie powinno by
dostarczona na budow
Dane te powinny by
w odst

- Cz

g

(powy

Przed przyst
kt.
5.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien sprawdzi
budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geokompozytu. Wygl
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geokompozytu nale
strukturze uk
Odchy
nale
geokompozytu.
W czasie uk
a) zgodno
b) r
c) wielko
d) zamocowanie warstwy do pod
projektowej.
Ponadto nale
(rozerwanie, przebicie). Pasma geokompozytu u
nie powinny mie
W przypadkach w
i przeprowadzi
ym w p. 2.

projektowej,

mpozytu

Og

0 - cz

Jednostk

, geokompozytu jest 1 m2 [metr kwadratowy].

Odbi
nia geow
, geokompozytu podlega zasadom odbioru rob
ulegaj
odbioru ko
przed przyst
zasypania powinien by
budowy. Odbi
postanowieniami niniejszej specyfikacji. Odbi
- prawid
otwienia,
- sprawdzenie jako
Warstwa geokompozytu podlega odbiorowi rob
i ulegaj

Og

Podstaw
- dostarczenie materia
- przygotowanie pod
- u

yp

- cz
2

geow

. Cena obejmuje:

77
SST 6
Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geokompozytu obejmuje:
- dostarczenie i roz
- naci
geokompozytu.
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Przedmiotem niniejszej Szczeg
wykonania i odbioru rob zwi
ramach inwestycji
Cz

z umocnieniem stopy skarpy p

dotycz
faszynowymi w

-03-1.1-01:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
wykonaniem umocnie
wykonanie p
w faszynowych

zwi

Okre
p
ro

trawiastej,
sk

pionowo na 2/3 d
wbite pale przepleciona jest faszyna le

4-6 cm, d
33 m, wysoko

Og
odpowiedzialny za jako
Technicznymi, Dokumentacj

- Cz
oraz za

Warunki og
Cz

kiwania i sk

Materia
widzenia. Do wykonania opasek p
- pr
ny le ,
- paliki i pale wg BN-78/9224-04,
- darnina wg PN-B-12082:1996

stosuje si

00 m, wbitych
20 m. Mi
-4 cm.

Wykonawca rob
jest
zgodno
Specyfikacjami

-
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Dokumenty potwierdzaj
- o
normami lub innymi dokumentami normuj
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk
zanieczyszczeniem, zachowa
Materia
Inspektora Nadzoru z korekt
Ka
zaakceptowane materia

Og

- Cz

Wykonawca jest zobowi
u
ny do prac powinien by
z ofert
wcy i gwarantowa przeprowadzenie
rob
Sprz wykorzystywany przez Wykonawc
technicznie i spe

Og

nsportu podano w ST 0 - Cz

Do transportu materia
skrzyniowymi. Liczba
projektem i ST. Transport materia
drogach publicznych musi by
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci
technicznych.
Wykonawca powinien na bie
usun wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.
P
sk
4-6 cm, d
pionowo na 2/3 d
33 m, wysoko
wbite pale przepleciona jest faszyna le
Przeplatanie nale
ykona
, a nast
w kierunku dna (przy pomocy np. wide
p
i projektowanego brzegu oraz szeregu p
cz

Og

- Cz

Badanie materia
nast
poprzez por
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materia

.

00 m, wbitych
20 m. Mi
-4 cm.
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Kontroli nale
i wymaganiami odpowiednich norm.

Og

rob

- cz

Jednostk
- m (metr) wykonanych umocnie

Og
- cz
zgodnie z ST, Dokumentacj
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 da wyniki pozytywne.

Og

- cz

Cena jednostkowa wykonanych rob
- roboty przygotowawcze
- zakup i przygotowanie materia
- transport materia
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych lub p
- prace porz

1
2
3
4
5

BN-63/9224-04
BN-69/8952-30
BN-69/8952-27
BN-78/9224-04
PN-B-12082:1996

,

Faszyna le
Faszyna wiklinowa
Kiszki faszynowe
Paliki i pale
Darnina

Zbi
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.

rszawa, zatwierdzony, decyzj
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Przedmiotem niniejszej
wykonania i odbioru rob

s
wykonaniem palisad drewnianych w ramach inwestycji

Cz

-03-1.1-01:

jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob

Ustalenia zawarte w niniejszej
dotycz
z wykonaniem palisad drewnianych na obiektach obj

Okre
w niniejszej
normach i wytycznych bran

prowadzenia rob
inwestycj

s
.

Og
ania dotycz
no w: ST 0
jest odpowiedzialny za jako ch wykonania oraz za zgodno
i obowi

Warunki og

. Wykonawca rob
, Dokumentacj

ich pozyskiwania i sk

w ST 0

Materia
punktu widzenia oraz norm BN-78/9224-04
Dokumentem potwierdzaj
mo iwo
o
z normami lub innymi dokumentami normuj
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk
zanieczyszczeniem, zachowa
nadz Materia
Inspektora Nadzoru z korekt
Ka
Wykonawca wykonuje na w

echnologicznego
.
materia

ane materia
by

na palisady jest
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Og

w: ST 0

Wykonawca jest zobowi
Sprz
ny do prac powinien by
przeprowadzenie rob
Sprz wykorzystywany przez Wykonawc
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Og

.

z ofert
inien by

w: ST 0

.

Do transportu materia
owinien dysponowa
dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba
zgodnie z projektem i
.
Transport materia
drogach publicznych musi by
ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci
technicznych.
Wykonawca powinien na bie
usun wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

Ubezpieczenie palisadowe sk

w dno oraz skarpy rz

o
Paliki nale
pneumatycznego lub r
ko
tzw. rozklepaniem.

Og

w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy u
odpowiedniej rz
g
enia przed ich uszkodzeniem

rob

w: ST 0

Badanie materia
nast
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materia

okre

Kontroli nale
zez por
w Dokumentacji Projektowej tj. rz
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

.

.

ych rob

z parametrami

87
SST 8

Og

Jednostk

w: ST 0

.

jest 1 m wykonanych palisad.

Og
w: ST 0
wykonane zgodnie z
, Dokumentacj
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 da

Og

Cena jednostkowa wykonanych rob
roboty przygotowawcze,
zakup i przygotowanie materia
transport materia
wykonanie palisad z ko
prace porz

1. BN-78/9224-04 Paliki i pale.
2. Zbi
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSiPBW
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.

. Roboty uznaje si
ganiami Inspektora nadzoru, je

w: ST 0

,

.
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Przedmiotem niniejszej Szczeg
dotycz
zwi
ramach inwestycji
Cz

Specyfikacji Technicznej s
u
rur PEHD wykonanych w
-03-1.1-01:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
rur PEHD (przewod
) i obejmuj
- wykonanie podsypek pod rury,
- u
- wykonanie obsypki rury,
- zasypanie przewod

Okre
normami, a w szczeg

Og

wadzenia rob

tawowe w niniejszej ST s
-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729.

ST 0 -

Materia
enia musz
stosowania w budownictwie okre
do ich jako
dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).

Rury z PEHD (polietylen wysokiej g
3
G
o
Temperaturowy zakres stosowania: -30oC
C
Wsp
:
Modu
1000 MPa
Modu
300 MPa
Wymagane jest zastosowanie rury z PEHD o

-4

mm.

1/oC
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Wykonawca jest zobowi
niekorzystnego wp
urz
nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob
Sprz
rzystany przez Wykonawc
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Podstawowy sprz
rob :
samochodowy,
- samoch
- pompy spalinowe,
- wiertnica pozioma,
- wyci
.

Rury i z
dostosowanymi do ich gabaryt
przemieszczanie si
ostro
i
specjalnych pas
Rury nie powinny by

Za

Og
wymagania dotycz

Og

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne
Projektowane u
w terenie.
5.2.2. Oznakowanie rob
W czasie wykonywania rob
wszystkie tymczasowe urz
sygna
Wykonawca zapewni sta
kt
urz

nie spowoduje

powinno by

ytyczone

bezpiecze

ez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Wykonanie wykopu pod przepust
Wymogi dla wykop
wg SST
Roboty ziemne. Rury u
otwartym
o nachyleniu skarp 1:1 i 1:1,5 lub umocnionym grodzicami stalowymi. Roboty ziemne nale
wykonywa
ymi przepisami bran
przepisami BHP. Wykop powinien by
Odspajanie urobku
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Odspajanie gruntu w wykopie mo
odspajanie r
po
z zastosowaniem
metod odspajania jest uzale
geologiczne oraz b
sprz
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie mo
jednonaczyniowej podsi
Przy wykonywaniu wykop
przekroczenia g
e
Odk
najmniej 0,60 m od kraw
Odwadnianie wykop
Roboty monta
Odwodnienie wykop
5.2.4. U
Uk

mechanicznie, przy czym

metod

onta

.

Przewody z rur PEHD nale u
Dokumentacj
(dla przepust
Niedopuszczalne jest wyr
kana
b gruzu.
Odcinki rur w ca
rur, wykop powinien by
spoczywania rury na
u
miejscowych w rurze, kt

-piaskowej o grubo zgodnej z
g
Is=1,0 wg Proctora).
anie pod rury

gotowych
Rury o d

miejscu po

,0 m powinny by

5.2.5. Zasypanie wykop
Zasypywanie wykop
ymogami zawartymi SST Roboty ziemne
Zasyp ruroci
powinien sk
- warstwy ochronnej rury obsypki ,
- warstwy wype
Zasyp rur przeprowadza
etap I wykonanie warstwy ochronnej rury - obsypka
- piaskowa w strefie
bezpo
-0,95 wg Proctora.
etap II zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag
- wykonanie zasypki nale
zi
posadowienia ruroci
- dla zapewnienia ca
koniecznym jest aby materia
sypki
szczelnie wype
- zag
odpowiednie podparcie po bokach,
- bardzo wa
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, kt
nale
- zasypka wok
ozpi
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-

zasypk
r
w stanie lu
wska
przy czym dopuszcza si
ubijanie mechaniczne na ca
lekkim
sprz
zag
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochod
ezpo

Og
wymagania dotycz

Badanie to nast
Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materia
niniejszej ST.

Kontrola jako
obejmuje:
- Sprawdzenie zgodno
i polega na por
wykonywanych b d
wzajemnej zgodno
- Badania wykop
zabezpieczenia wykop
erycznych, zachowanie
warunk
wykopu.
- Badania pod
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zosta
t zgodny
z warunkami okre
- Badania zasypu przewodu sprowadza si
przewodu do powierzchni terenu.
- Badania warstwy ochronnej zasypu nale
wierzchem ruroci
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale y wykonywa
cm
w miejscach odleg
0 m.
- Badanie pod
ez ogl
przy czym grubo
odcinka pod
w planie, rz
- Badania materia
w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Bezpo
przez ogl
- Sprawdzenie wykonania po
zi
ogl

Jednostk
Dla rur PEHD 1m u
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Og
dotycz
Odbi przewodu przepust
lega odbiorowi rob t zanikaj
- sposobu wykonania wykop
zalaniem wod
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewod
- zag
- pod
ig
- jako
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
- u
- d
- materia
Odbi
rocznej eksploatacji. Uprawnienie z tytu
r

Og
zam
P
z Dokumentacj
u
i bada
Cena wykonania rob
- dostarczenie materia
- oznakowanie rob
- wyznaczenie geodezyjne przepustu,
- wykonanie pod
,
- u
zepust ,
- wykonanie obsypki rury,
- zasypanie przewod
- uporz

PN-EN 752-1 Zewn
Poj
PN-EN 752-2 Zewn
ne Wymagania
PN-EN 476 Wymagania og
ce element
kanalizacji grawitacyjnej
PN-B-01070 Sie
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
BN-83/8971-06.00 - Rury i kszta
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
i odbioru rob zwi
wykonaniem podbudowy z t
inwestycji
Cz
-03-1.1-01:

w ramach

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
z wykonywaniem podbud
t
Podbudow
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
warstw
warstw
- cz
lub wi
Okre
i wytycznymi.
Og lne wymagania dotycz

Warunki og
w ST-0 "Wymagania og
Materia
kruszywo
woda do skropienia podczas wa

ST 0 -

.

nia

i sk

.
-S-96023 [9], s
-B-11112 [8],

Do wykonania podbudowy nale
nast
[8]:
t
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
In
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla kt

-B-11112
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Jako
-B-11112 [8], okre
dla:
klasy co najmniej II - dla warstwy g
klasy II i III
- dla warstwy dolnej podbudowy.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla t
Lp.
1

2

3

4

-B-11112 [8]

W

Klasa II

-B-06714-42 [7]:
a) po pe
czbie obrot
-wt
35
- w kli
40
b) po 1/5 pe
do ubytku masy po pe
30
Nasi
-B-06714-18 [4], % m/m, nie wi
ni
a) dla kruszyw ze ska
2,0
b) dla kruszyw ze ska
3,0
Odporno
-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wi
a) dla kruszyw ze ska
zeobra
4,0
b) dla kruszyw ze ska
5,0
Odporno
metody bezpo
-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wi
- w kli
30
nie bada si
-wt

Tablica 2. Wymagania dla t
Lp.
1

2

3

4

Klasa III

W
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto
nych na mokro, % m/m, nie wi
-wt
- w kli
b) zawarto
mniej ni
-wt
c) zawarto
nie wi
-wt
d) zawarto
-wt
Zawarto
-B-0671412 [1], % m/m, nie wi
-wt
w kli
Zawarto
-B-06714-16
[3], % m/m, nie wi
-wt
- w kli
Zawarto
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
-wt
ni

50
50
35

3,0
5,0

10,0
10,0

nie bada si
nie bada si

t

-B-11112

Podbudowa
jednowarstwowa
lub warstwa
g

Warstwa dolna
podbudowy

3
4

4
5

75

65

15

25

15

20

0,2

0,3

40
nie bada si

45
nie bada si

wzorcowa
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Woda u
lub z wodoci

Og

stosowania sprz

podano w ST-0 "Cz

", pkt 3.

Wykonawca przyst
wykaza
r
wa do rozk
rozsypywarek kruszywa do roz
walc
walc
grubego kli
szczotek mechanicznych do usuni
walc
przewo

Og

warunki transportu podano w ST-0 "Cz

", pkt 4.

Kruszywa mo
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
i zawilgoceniem.

Og

ki wykonania rob

ST-0 "Cz

", pkt 5.

Podbudowa t
drobnych cz
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow
t
W przypadku zastosowania pomi
gruntem pod
s
nieprzenikania cz
15
85

gdzie:

15

85

- wymiar sita, przez kt
ods
- wymiar sita, przez kt

15
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Podbudowa powinna by
dokumentacj
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawid
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by
lub w inny spos
Rozmieszczenie palik
wytyczenia rob
Minimalna grubo
od 1,5-krotnego wymiaru najwi
podbudowy po zag
cm nale
Kruszywo grube powinno by
uk
aby po jej zag
Kruszywo grube po roz
statycznego, g
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz
przesuwa
Zag
dolnej kraw
kierunku jej g
W przypadku wykonywania podbudowy warstwy g
grubego nale
grubego. Do zag
najmniej 18 kN/m, albo p
najmniej 16 kN/m2. Grubo
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zosta
Je
powtarza
grubego.
Po zag
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawa
Nast
jednostkowym nie mniejszym ni
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

kowej grubo

Podbudowa po wykonaniu, a przed u
w dobrym stanie. Je
podbudow
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik
utrzymania podbudowy obci

mi walca

owaniu kruszywa

stkowym co

nale
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Og

roli jako

ST-0 "Cz

", pkt 6.

Przed przyst
przeznaczonych do wykonania rob
akceptacji.
Badania te powinny obejmowa
i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

re

6.3.1. Cz
Cz
Tablica 3.Cz

ia kamiennego
Cz

Lp.

Wyszczeg

Minimalne ilo
bada
dzia

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawarto
Zawarto ziarn nieforemnych w kruszywie

4
5
6
7

Nasi
Odporno
Zawarto

2

600

6000
i przy ka
pobierania materia

6.3.2. Badania w
Pr
Wyniki bada
Badania pe
powinny by
jako
In
losowy, w obecno

Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno
badanie (m2)

zywa

ywane przez Wykonawc

n

6.4.1. Cz
Cz
Tablica 4. Cz
Lp.

nego
Wyszczeg

Minimalna cz

1

Szeroko

10 razy na 1 km

2

R

w spos
ka

3

R

10 razy na 1 km

pkt 2.3
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4

Spadki poprzeczne*)

5

Rz

6

Ukszta

7

Grubo

8

10 razy na 1 km
co 100 m w osi jezdni i na jej kraw
)

co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na ka
2
rzadziej ni
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni

No

2

nie rzadziej ni

*) Dodatkowe pomiary spadk
g

6.4.2. Szeroko
Szeroko

udowy

6.4.3. R
Nier
norm
-68/8931-04 [11].
Nier
Nier
- 12 mm dla podbudowy warstwy g
- 15 mm dla podbudowy warstwy dolnej.

-metrow
-metrow

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i
projektow
0,5 %.
6.4.5. Rz
R
powinny przekracza

-2 cm.

6.4.6. Grubo
Grubo
- dla podbudowy warstwy g
2 cm,
- dla podbudowy warstwy dolnej +1 cm, -2 cm.
6.4.7. No
Pomiary no
Podbudowa warstwa g
w tablicy 5.

ci projektowanej o wi

-64/8931-02 [10].
agania dotycz

Tablica 5. Wymagania no
Kategoria ruchu

Minimalny modu
p
Pierwotny

Ruch lekki
Ruch lekko

100
100

Wt
140
170

2
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Pierwotny modu
powinien by
Zag
za prawid
odkszta
do pierwotnego modu

jest nie wi

od 2,2.

2,2

6.5.1. Niew
Wszystkie powierzchnie podbudowy, kt
geometrycznych od okre
i dodatkowe badania i pomiary zostan
Je
i nie zapewni to podparcia warstwom wy
koszt poszerzy
szeroko
materia

warstwy na pe

6.5.2. Niew
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl
napraw
wybranie warstwy na odpowiedni
nowym materia
Roboty te Wykonawca wykona na w
pomiar i ocena grubo

na

6.5.3. Niew
Je
roboty niezb
Koszty tych dodatkowych rob
no
podbudowy.

Og

sady obmiaru rob

Jednostk
kamiennego.

Og
sady odbioru rob
Roboty uznaje si
In
pozytywne.

ST-0 "Cz
2

", pkt 7.

(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z t

ST-0 "Cz
", pkt 8.
ST, Dokumentacj
poleceniami
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da

104
SST 10

Og

podstawy p

ST-0 "Cz

", pkt 9.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy t
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie rob
przygotowanie pod
dostarczenie materia
roz
zag
przeprowadzenie pomiar
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie rob

1. PN-B-06714-12
2.
3.
4.
5.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-11112
9. PN-S-96023
10. BN-64/8931-02
11. BN-68/8931-04

Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawarto
zanieczyszcze
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno
metod
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawarto
zanieczyszcze
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Los Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo
drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t
kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
nawierzchni podatnych i pod
Drogi samochodowe. Pomiar r
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OB .............................................................................................................. 107
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....................................................................................................................... 108
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
i odbioru urz
-pomiarowych w ramach inwestycji

ycz
Cz

zadanie nr 10-03-1.1-01:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob
Roboty, kt
na celu wykonanie urz

j
-pomiarowych na obiektach obj

Okre
i wytycznymi.
- w postaci bolca stalowego, jest urz
pionowych budowli,
Og
ST 0 Ca
wy
uprawnione do wykonywania tego rodzaju prac.

Warunki og

.
rzez osoby

w ST-0 "Wymagania og

.

reper
-bolec stalowy O 30mm wg." Katalogu znak
stabilizacji punkt
-G

Og
Wykonawca jest zobowi
niekorzystnego wp

podano w ST-0 "Cz

", pkt 3.

ywaniu
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czynno
Poni
zestaw wiertniczy,
samoch
pompa cementacyjna
spawarka wiruj

Og

warunki transportu podano w ST-0 "Cz

", pkt 4.

Wykonawca ma obowi
bezpiecze
.
drogach publicznych powinny spe
charakteryzuj
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj
powy
jedynie takich
rob Na
ia
przemieszczaniem i uk

Og

ki wykonania rob

ST-0 "Cz

", pkt 5.

Reper w postaci bolca zamocowuje si
nast
zalanym zapraw
pa

Og
roli jako
ST-0 "Cz
", pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osi
wykonaniu urz
rolno-pomiarowych.
Kontrol
Wyposa
-. WTIiO,
oraz zgodno
Wyniki bada
kontrolnych w czasie wykonywania uszczelnienia nale
wpisywa
dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
protok
nale
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Og

sady obmiaru rob

ST-0 "Cz

", pkt 7.

Jednostk
lszt- /sztuka/

Og
sady odbioru rob
ST-0 "Cz
technicznych instalowania i odbioru. Wyposa
kontrolno pomiarowe" -. WTIiO.

Og

podstawy p

", pkt 8. oraz w

ST-0 "Cz

Cena jednostki obmiarowej na wykonanie bolca stalowego obejmuje;
transport materia
wytyczenie punktu osadzenia reperu,
wykucie otworu i osadzenie reperu na zaprawie cementowej,
niwelacj
roln

arunkach

", pkt 9.

.

1. Warunki techniczne instalowania i odbioru. Wyposa
urz
-. WTIiO.
2. Urz
-melioracyjnej" - Bipromel 1974r. BN75 8943-07
3. Typowe znaki wodne - CBSiPBW
- 1969r.
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1194r - Prawo geologiczne i g
/Dz U. Nr 106, poz.496/
wraz z p
zmianami /jednolity tekst ustawy podany w poz. Nr 1947 -Dz.U.Nr
228 z dnia 22 listopada 2005r/ oraz rozporz
przepisy zwi
5. Wytyczne techniczne GUGiK G-1.9 Katalog znak
stabilizacji punkt
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Przedmiotem niniejszej
dotycz
odbioru rob
darniowaniem wykonywanym w ramach inwestycji

s
oraz
Cz

nr 10-03-

1.1-01:

jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob
h z inwestycj
wymienion
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej
maj
osowanie przy wykonywaniu umocnie
humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obejmuj
humusowanie skarp z obsianiem,
darniowanie skarp.

zesp
dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
i dog
zesp
j
umocnienie skarp darni
Okre
w niniejszej
s
i wytycznymi.

Og

Warunki og
w: ST 0

w: ST 0

tosowania materia
.

.

nia i sk

podano

Do humusowania skarp i terenu b

Wyb
si
65023 i PN-B-12074.

zenieniu, spe

awilgocenia. Zaleca
-R-
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Darnina powinna by
0 metra lub w kwadratach o d
boku oko
0 metra. Grubo
Nale
najszybszego u
darniny. Je
wykorzystaniem musi by
Je
akie roz
nowa
pryzmach. W porze rozwoju ro
pozosta
do do
adowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza
Do darniowania skarp mo

Og

w: ST 0

.

Do wykonania rob

Og

.

w: ST 0

.

Transport humusu mo
Wykonawc
Darnin
wozi

Og

w: ST 0

Przed przyst
wymaganiom okre
Dokumentacji Projektowej i
powierzchnie skarp i terenu warstw
Warstw

.

. Wykonawca przykryje
.

Obsianie powierzchni terenu traw
rzeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podj
prawid
en trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nale
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Przed przyst
wymaganiom okre
p

powierzchnia powinna odpowiada
Dokumentacji Projektowej i
. Darniowanie skarp wykona
b odpadowego.

Og

w: ST 0

.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako
, oraz na
sprawdzeniu daty wa
Po wzej
o
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
2
powinien przekracza
. Na zaro
erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako

Og

w: ST 0

.

Jednostk obmiarow
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

Og
Roboty uznaje si
In
pozytywne.

Og

w: ST 0

.
, Dokumentacj
poleceniami
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da

w: ST 0

.

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
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-

dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odk
traw),
wbudowanie materia
konserwacj piel

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie p
- darniowanie skarp z przybiciem ko

1.
2.

PN-R-65023:1999
PN-B-12082:1996

Materia
Darnina.

.
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Przedmiotem niniejszej
dotycz
odbioru rob
inwestycji
Cz

s

-03-1.1-01:

jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob zwi
wymienion

Ustalenia zawarte w niniejszej
dotycz
wykonywaniu zagospodarowania terenu i obejmuj
podsiew teren zadarnionych,
wysiew nawoz

Okre
normach i wytycznych bran

ej

podano w: ST 0

. Wykonawca
, Dokumentacj

nki stosowania materia
.

Wyb
Zaleca si
PN-R-65023 i PN-B-12074.

obrym, g

u, spe

Wymagania wg normy PN-85/C-87008

Og

przy

s

Og
rob
Projektow i obowi

Og
w: ST 0

rob

.

ST 0

.
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Do wykonania zamierzonych rob

nast

m

sprz
ci
,
p
bron
w k
siewnikiem do nawoz
wa
siewnikiem do nasion,
bron
kosiark
przyczep

Og

ST 0

Nasiona traw oraz naw
zawilgoceniem.

.

podczas transportu powinny by

Og

ST 0

Podsiew teren
talerzowanie bron
k
w
wysiew nawoz
wysiew nasion,
bronowanie i wa
piel
Nawo
przewiduje si
dawce 200 kg/ha, natomiast obsiew mieszank

.

% w
20 kg/ha.

Obsianie powierzchni terenu traw
odpowiednich
warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by
r
Wykonawca powinien podj
aby zapewni
en trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nale
systematycznie zrasza
bsiane powierzchnie. Wymagana ilo
traw 120 kg/ha.

Wymagania
IMUZ 1992 r.

wg

BN-82/9193-01

arowanie

pomelioracyjne
wo murszowych

120
SST 13

Og

ST 0

.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako
nanych rob
z
, oraz na sprawdzeniu daty wa
nasion traw. Po wzej
a nie poro
wi
% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
2
miejsc nie powinien przekracza
. Na zaro
wy

Og

Jednostk

Og
wykonane zgodnie z
je

Og

ST 0

.

jeden hektar) zagospodarowania terenu.

odano w: ST 0
, Dokumentacj

. Roboty uznaje si

w: ST 0

Cena 1 ha zagospodarowania terenu po rozplantowaniu urobku obejmuje:
dostarczenie materia ,
zagospodarowanie terenu,
wysiew nasion,
wysiew nawoz ,
piel
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