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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

  1. INFORMACJE WSTĘPNE  1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:   Przebudowa ulicy Kościelnej, Placu Zamkowego oraz ulicy Rynek w Nowym Żmigrodzie.   Zadanie realizowane przy udziale środków pomocowych zewnętrznych w ramach: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – „2020  Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji technicznej: - Projekt Budowlany - „Przebudowa ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowego z odcinkami dróg wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie”  - Projekt Budowlany – „Budowa sieci kanalizacji opadowej z ulicy Kościelnej oraz Placu Zamkowego w Nowym Żmigrodzie” - Przedmiaru prac - oraz niniejszej Specyfikacji  Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu ciągu komunikacyjnego w Nowym Żmigrodzie w rejonie Rynku wraz z połączeniem z drogą wyższej kategorii - drogą wojewódzka nr 992 Jasło-Granica Państwa. Przebudowywana droga dotyczy ulicy Kościelnej oraz Placu Zamkowego wraz z odcinkami dróg wewnętrznych – sięgacze łączące w/w plac z ulicą Basztową – droga wojewódzka nr 992. Istniejąca nawierzchnia przebudowanej drogi stanowi częściowo utwardzenie nawierzchnią asfaltową zniszczona podczas budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy instalacji gazowej i wodociągowej. Na pozostałym terenie występuje nawierzchnia tłuczniowa i gruntowa nieutwardzona.  Projektowana nawierzchnia zaprojektowana została w kategorii ruchu KR-1, dopuszczalnego nacisku osi pojazdu 100 KN/oś grupy nośności podłoża G-3 i głębokości przemarzania 1,2 m.  Nawierzchnia zostanie wykonana – kostka granitowa kat I sort 7/9 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr 5cm oraz na podbudowie grubości minimum 47cm układanej na geowłókninie separacyjnej. Nawierzchnia kostki zostanie częściowo obramowana krawężnikiem granitowym płomieniowanym o wymiarach 15x30 cm ułożonego na ławach betonowych. W celu odprowadzenia wody z dolnych warstw konstrukcyjnych wykonany zostanie drenaż z rur karbowanych w złożu filtrowym żwirowym frakcji  8/32mm.  Zadanie obejmuje również wykonanie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowę odcinka kolidującej kanalizacji sanitarnej wraz z pracami uzupełniającymi.   Zadanie obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zadania.  Zadanie realizowane będzie w Nowym Żmigrodzie na działkach ewid.: 843, 845 oraz terenie przyległym.   W związku z faktem, że zadanie zostało powiązane z przebudową gazociągu wg dokumentacji załączonej do specyfikacji (w celu zapoznawczym, zadanie nie obejmuje wykonania przebudowy gazociągu gdyż został on wykonany w roku 2015 przez ZG Jasło) Wykonawca w swoim zakresie może natrafić na fragmenty starej sieci gazowej, której usunięcie nie zostało ujęte w przedmiarze a 



  
wykonanie ich dla prawidłowości zadania może być wymagane. Usunięcie gazociągu w porozumieniu z Rejonowym Zakładem Gazowniczym dokona Wykonawca Prac.   1.2. Zakres stosowania OSTWiOR. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1  1.3. Zakres robót objętych OSTWiOR.  OSTWiOR obejmuje swoim zakresem (wg CPV): -     45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych -      45233140-2 Roboty drogowe 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. Zakres prac ogólnie zawarto w pkt. 1.1. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiary prac.  1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót  1.4.1 Organizacja robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. Dla zapewnienia prawidłowości realizacji prac Wykonawca zapewni odpowiedni potencjał kadrowy. Odpowiednik kierowników budów oraz robotników z odpowiednim doświadczeniem i stażem. Zakres prac wymaga posiadanie kierownika, kierowników o kwalifikacja odpowiadających charakterowi prac.   Wykonanie prac brukarskich będzie wykonywał za pomocą pracowników którzy posiadają doświadczenie przy realizacji tego typu nawierzchni.  Na każdym etapie prac Wykonawca będzie uzgadniał zakres i rodzaj zadania. Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
- Projekt organizacji robót 
- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz) 
- Program Zapewnienia Jakości.  Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu i sposobu wykonywania prac z odpowiednimi zarządcami dróg w celu prawidłowego wykonania prac. Jak również w przypadku gdy to jest konieczne opracuje własnym kosztem Projekt Organizacji Ruchu uzgodni go i będzie realizował dla prawidłowości wykonania prac.  Wykonawca będzie prowadził prace w sposób umożliwiający dostęp osobom do ich posesji w szczególności dostęp do Sanktuarium Bł. Ks. Władysława Findysza.   Dla prawidłowości realizacji zadania oraz w celach organizacyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania narad – Rady Budowy – przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron: zamawiającego, wykonawcy, inspektora nadzoru. O częstotliwości i ilości Rad Budowy ustala Zamawiający. Z uwagi na fakt, że zadanie jest współfinansowane z środków zewnętrznych pomocowych Wykonawca będzie wykonywał wszelkie polecenia zamawiającego dla prawidłowego rozliczenia i wykonania prac.   1.4.1.1 Projekt organizacji robót Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 



  
oparciu  o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które uczestniczą przy realizacji robót zgodnie  z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. W projekcie należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z punktu 1.4.3. OSTWiOR. Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. Projekt organizacji robót zatwierdza Zamawiający i Inspektor Nadzoru. Projekt organizacji zawiera również Projekt Organizacji Ruchu (Tymczasowy i Docelowy) jeżeli stworzenie takiego dokumentu jest konieczne według odrębnych przepisów.  1.4.1.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym  w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram robót i finansowania zwany również harmonogramem rzeczowo finansowym w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Szczegółowy harmonogram sporządzony ma zostać na podstawie wytycznych przez Zamawiającego i ma zawierać elementy niezbędne dla prawidłowego rozliczenia inwestycji przez instytucją dofinansowującą zadanie z środków Unii Europejskiej.    

 1.4.1.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Plan BIOZ zgodnie z naturą ma odnosić się do również do ochrony osób i mienia którego inwestycja w sposób bezpośredni dotyka tj, mieszkańców, pielgrzymów i innych osób.  1.4.2 Teren budowy 
 1.4.2.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym w umowie i w zakresie wyszczególnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy przekazaniu terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokumenty tożsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów głównych obiektu do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wykona dokładną dokumentację fotograficzną wszystkich działek na których planowana jest przebudowa drogi. Z uwagi na fakt, że na terenie budowy zlokalizowana jest infrastruktura podziemna o dużym zagęszczeniu – wykonawca tak prowadził będzie prace aby nie dokonać jego 



  
uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia jakiekolwiek infrastruktury Wykonawca na własny koszt ja naprawi. Brak lub niewłaściwe zinwentaryzowanie elementów infrastruktury nie zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności za nią. Z uwagi że prace prowadzone będą w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy obserwacji archeologicznej obejmujących zabudowę staromiejską Nowego Żmigrodu, możliwej jest że wymagany będzie nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych w obszarze obu stref. W związku z tym faktem Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia prawidłowego przebiegu prac w świetle przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym zapewnienia odpowiedniego nadzoru archeologicznego. 
 1.4.2.2 Zabezpieczenie terenu bodowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót  aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorców, oraz podjęcie wszelkich środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone  w koszty Wykonawcy. 

 1.4.2.3 Przechowywanie dokumentów budowy Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy, we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru, innych upoważnionych przedstawicieli oraz Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 1.4.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych obejmują:  
 geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej z lokalizacją obiektów, wytyczenie elementów drogi i samej drogi z naniesieniem rzędnych wysokościowych 
 geodezyjny nadzór nad prawidłowością realizacji zadania w czasie wykonywania prac, potwierdzanie punktów i rzędnych wysokościowych  
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy do obowiązków Wykonawcy. Prace tymczasowe : 

 zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza – należy do obowiązków Wykonawcy 
  postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo socjalnego - należy do obowiązków Wykonawcy 
  realizacja skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
  zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,  
  w przypadku gdy zakres dokumentacji technicznej czy przedmiar robót nie precyzuje lub  obejmuje wykonania zakresu prac, które są konieczne do wykonania a wynikają z charakteru wykonywanego zadania Wykonawca własnymi środkami i kosztem je wykona i z tego tytułu nie będzie rościł żadnej dodatkowej należności  
  Utylizacja odpadów oraz utrzymanie miejsca budowy w należytym porządku, umożliwiając    Od Wykonawcy robót wymagane będzie dodatkowo: 

- przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z inwestorem (format *.dwg, *.pdf) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstałe po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z naniesieniem układu drogi, 
- wykonawca dla celów rozliczeniowych przed instytucją współfinansującą dokona obmiarów prac potwierdzonych przez kierownika budowy lub/i uprawnionego geodetę 

 1.4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 



  
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inwestora (inspektora nadzoru) oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.  Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarządzającego realizację umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji, a także będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.   1.4.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykona i zabezpieczy tymczasowe kładki dla pieszych oraz drogi przejazdowe i mostki. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robot ponosi w całości Wykonawca. 
 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ  2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń zgodnie  z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiały  i urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną albo być oznakowane znakiem CE i posiadać deklarację własności użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany  do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inwestora i/lub Inspektora Nadzoru. Akceptacja 



  
udzielona dla danej partii materiału nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. Każda partia materiału dostarczona na plac budowy powinna dodatkowo zostać zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do akceptacji materiał z innego źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.   2.2. Kontrola materiałów i urządzeń Inspektor Nadzoru może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

- W trakcie badania Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie  są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

  2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,  że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezapłacone. 
 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane  na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 2.5. Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli Wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlanym, wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inwestora i Inspektora Nadzoru na 2 tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora. W przypadku, jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, Wykonawca przedłoży konkrety wariant Inspektorowi i Inwestorowi celem akceptacji. Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Projektanta i Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) na ewentualną zamianę rodzaju materiałów w stosunku do projektu.   3. SPRZĘT 



  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i nie może on być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Z uwagi że część prac będzie wykonywana bezpośrednio przy obiektach zabytkowych Wykonawca dostosuje sprzęt do zakresu prac. Ciężki sprzęt transportowy będzie używany w sposób nie ingerujący i nie niszczący obiekty sąsiednie.   4. KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT  4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  z dokumentacją projektową i wymaganiami OSTWiOR i SSTWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą pooprawiane przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, OSTWiOR, SSTWiOR, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 4.2. Dokumenty budowy 4.2.1. Dziennik Budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów prowadzenia Robót, 



  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  4.2.2. Dokumenty jakościowe Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty  te stanową załączniki do obmiaru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

  5. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbiorów robót, dokumenty, jakie należy każdorazowo przygotować i płatności za ich wykonanie określa umowa.  5.1. Ogólne zasady odbioru robót Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę. W szczególności odbiorowi podlegają roboty zanikające i lub ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne. W zależności od ustaleń SSTWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór branżowy (wykonywany przy udziale przedstawiciela użytkownika sieci  lub urządzeń), 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny (przegląd gwarancyjny). Szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów odbioru ujęte są w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie przez niego określonym lecz nie dłużej niż 4dni od daty zgłoszenia. 



  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i jednoczesnym pisemnym lub telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SSTWiOR i innymi uzgodnionymi wymaganiami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiOR dotyczące danej części Robót.   5.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy jest najczęściej elementem płatności częściowej dokumentującej realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki płatności i rozliczeń określa umowa. Zakresy odbiorów określa specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OSTWiOR. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Z uwagi na fakt że zadanie realizowane będzie  w oparciu o jedną płatność – I ETAP realizacji zadania wobec powyższego nie dopuszcza się odbioru robót częściowych chyba że zajdzie taka konieczność ze strony Zamawiającego. 

 5.4. Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy tj. osoby/osób/ upoważnionej do reprezentacji firmy pod względem zobowiązaniowym oraz kierownika budowy. Komisja odbierająca Roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SSTWiOR. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonania zaleconych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerywa swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SSTWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie i Dokumentach Kontraktowych. Ogólne warunki odbioru i rozliczeń określa umowa. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje dokumentację odbiorową według wytycznych Zamawiającego i zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który składa je Zamawiającemu w celu weryfikacji. Dokumentacja odbiorowa: zbiór dokumentów, w którego skład wchodzą:  - Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,  - dokumentacja powykonawcza budowy, tj. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  - zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracji zgodności (certyfikaty), aprobat technicznych, które potwierdzają, że materiały te zostały dopuszczone do zastosowania,  - wyniki prób i badań, których zakres przewidziano w STWIOR lub innych dokumentach kontraktowych, 



  
 - protokoły odbioru dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np. odbiór pasa drogowego, odbiór rozwiązań kolizji z uzbrojeniem itp. , - protokoły odbiorów częściowych,  - protokoły odbioru przyłączy spisane przy udziale Wykonawcy, Użytkownika i Odbiorcy usług,  - dziennik budowy – uzupełniony,  - książka obmiarów,  - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do zasobu państwowego (mapa oklauzulowana)  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w tym kosztorys różnicowy (powykonawczy) jako element rozliczeniowy przed instytucją współfinansującą.  Przekazana dokumentacja musi być kompletna przed dniem odbioru, Brak dostarczenia z któregokolwiek elementów  dokumentacji odbiorowej jest podstawą do odmowy wszczęcia procedury odbioru końcowego.   Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy zakończyć wszystkie odbiory branżowe i częściowe - bezusterkowo, a także uporządkować teren zajęty przez Wykonawcę pod realizację inwestycji. Dla prawidłowego rozliczenia inwestycji wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys powykonawczy lub/i różnicowy opracowany w oparciu o wytyczne instytucji wdrażającej. Odbiór końcowy kończy pozytywny protokół bezusterkowy. UWAGA: Szczegółowe zasady dotyczące odbiorów, a w szczególności odbioru końcowego określa umowa o roboty budowlane.  Dal celów sprawdzających prowadzona będzie książka obmiarów. Prowadzenie obmiarów jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, dla robót dodatkowych, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.   

                         



  
               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   Budowa sieci kanalizacji opadowej z ulicy Kościelnej oraz Placu Zamkowego w Nowym Żmigrodzie wraz z przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej oraz pracami uzupełniającymi.  
1. WSTĘP.  1.1. Przedmiot SSTWiOR. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:   Przebudowa ulicy Kościelnej, Placu Zamkowego oraz ulicy Rynek w Nowym Żmigrodzie.  oraz według dokumentów określonych w pkt. 1.1.  OSSTWiORB 
 1.2. Zakres stosowania SSTWiOR. SSTWiOR stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie:  
 Sieci kanalizacji opadowej: - kanalizacji opadowej grawitacyjnej ø 160 – 315 mm (PVC) wraz z elementami odwodnienia liniowego i wykonaniem nowego wlotu do istniejącego kolektora opadowego -  wymianą istniejącego odcinka kanalizacji opadowej  ø 200 
 Przebudowy kanalizacji sanitarnej – kolizji z projektowaną kanalizacją opadową -    przebudowa kanalizacji sanitarnej  ø 200 (PVC) wraz z przepięciem oraz studniami 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiOR punkt 1.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją robót, przedmiarem prac poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z poleceniami Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji, działającego  w imieniu Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. Nieujęte w specyfikacji roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta wyrobów lub dostawcy urządzeń. 



  
Wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe na terenie budowy nie podlegają odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.  1.4.1. Organizacja robót budowlanych. Zamówienie należy realizować rozpoczynając roboty od studzienki o najniższej rzędnej lub po ustaleniu wcześniejszym z inspektorem nadzoru od innego miejsca. Przepięcie do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu i odbiorze kanału, przez zarządcę sieci. Z uwagi na fakt że ulica Kościelna stanowi powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej z powierzchni Rynku – Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz całość prowadzonych prac nie tylko związanych z budową kanalizacji opadowej czy sanitarnej ale również związanych z pracami drogowymi i innym realizowanymi podczas tego zadania.  Z uwagi na fakt, że na terenie budowy zlokalizowana jest infrastruktura podziemna o dużym zagęszczeniu – wykonawca tak prowadził będzie prace aby nie dokonać jego uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia jakiekolwiek infrastruktury Wykonawca na własny koszt ja naprawi.  1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWIOR.  1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

  2. MATERIAŁY. 
 2.1. Ogólne wymagania. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTWiOR punkt 2. Użyte w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi.  Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki  do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Które przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacja powykonawczą. 

 2.2. Rury kanałowe. 2.2.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z litych rur PVC min. klasy S (SDR34) o sztywności obwodowej 8 kN/m2 oraz klasy S (SDR34), zgodnie z normą PN-EN 1401-1.  
 2.3. Studzienki kanalizacyjne i elementy odwodnienia. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studzienki kanalizacyjne włazowe i rewizyjne, które należy wykonać zgodnie z PN-EN 476, PN-EN 13598-2, PN-EN 14982 by spełniały wymogi szczelności. 



  
Studnie rewizyjne stosowane są w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach połączeń sieci rozdzielczej, kolektorów bocznych.  

 2.3.1. Tworzywowe studzienki 425 Studnie teleskopowe PP, PVC DN425 z rurą trzonową gładką SN8 lub karbowaną podwójną SN8.  Studzienka składa się z następujących elementów: 
 podstawa studzienki  
 rura trzonowa (średnica wewnętrzna 425 mm, min. SN4)  
 rura teleskopowa gładkościenna (lub z podwójną ścianką)  
 uszczelki, 
 zwieńczenie żeliwne z pokrywą wg PN-EN 124. Zgodnie z zapisami wg dokumentacji projektowej  Montażu studzienek bezwzględnie dokonać według zaleceń i reżimów montażowych narzuconych przez danego producenta.  2.3.2. Elementy odwodnienia.  - odwodnienie liniowe – jako odwodnienie zastosowano korytka typ TC kl. B125 typu ciężkiego z pokrywą żeliwną wraz z systemowymi studzienkami zbiorczymi, montaż wg zaleceń producenta systemu odwodnienia  2.4. Kruszywo na podsypkę i obsypkę.  Użyty materiał na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymogom stosownych norm, np.  PN-EN 1610.  

 2.5. Składowanie materiałów. 2.5.1. Rury kanałowe. Rury polietylenowe i PVC dostarczane są w oryginalnych fabrycznych wiązkach. Składowane luzem układać należy na podkładach drewnianych, co 1-2m o szerokości min. 10cm i grubości min. 2,5cm. W stosie max 7 warstw, a wysokość stosu do 1,5m. Rury układać kielichami naprzemianlegle lub oddzielać przekładkami drewnianymi (nie mogą opierać się kielichami na podłożu). Szerokość stosu ograniczać pionowymi wspornikami (zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się rur), co 1-2m. Jeśli mają leżeć na składowisku ponad 12 miesięcy, należy je nakryć nieprzeźroczystą folią lub wykonać zadaszenie zapewniające przepływ powietrza (ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to również studzienek.   2.5.2. Kruszywo. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw oraz rozprzestrzenianiem się (okresowe polewanie wodą lub przykrycie plandekami).   2.5.3. Kształtki i złączki, uszczelki, włazy. 
- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności, zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe 
- Wszystkie składowane elementy powinny być posegregowane według typów (klas), 
- armatura zgodnie z normą powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych i czynnikami powodującymi korozję. 

 2.6. Zakończenie robót Przed oddaniem każdego przewodu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci należy wykonać płukanie nowej sieci. Po wykonaniu przewodów kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi przegląd wykonanych robot i przedstawi do odbioru branżowego. Stwierdzone nieprawidłowości Wykonawca usuwa na własny koszt. 
 2.7. Roboty towarzyszące i porządkowe 



  
 Po zakończeniu robót cały teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku konieczności wykonania wykopów w miejscach utwardzonych (podejścia, podjazdy, place utwardzone, z kostki, asfaltowe itp.) Wykonawca odtworzy utwardzone nawierzchnie wraz z podbudową wg technologii w jakiej były one wykonane. W przypadku konieczności przekroczenia projektowaną kanalizacją sanitarną terenów utwardzonych możliwa jest również zmiana technologii na bezwykopową. Brak wtedy jest konieczności rozbiórki i ponownego odtwarzania nawierzchni. Wybór technologii wykonania należeć będzie do Wykonawcy, który podejmuje decyzję w porozumieniu z Zamawiającym. 
  3. SPRZĘT. 
 3.1. Ogólne wymagania. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OSTWiOR – punkt 3. 

 3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji. Wykonawca kanalizacji powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: - koparki podsiębierne i chwytakowe, - spycharki kołowe i gąsienicowe, - ładowarki, - samochody dostawcze, - samochody skrzyniowe, - żurawie budowlane samochodowe, - sprzęt do przewiertu sterownego, - prościarka do rur PE, - zgrzewarki, - wciągarki mechaniczne, - sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarki mechaniczne), - pompy przeponowe do odwadniania wykopu, - wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zagęszczania gruntu. Oraz inny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zakresu zadania.  
 4. TRANSPORT. 

 4.1. Ogólne wymagania. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiOR – punkt 4. 
 4.2. Transport rur kanałowych. Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1,0m. Przy przewożeniu rur luzem obowiązują te same zasady, co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, a ponadto rury winny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Kielichy rur winny być wysunięte poza bose końce rur. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów, nie wolno przetaczać ich po pochylni ani zrzucać z samochodu. Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, elementów po podłożu. Liny i łańcuchy stalowe wykorzystywane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.  
  5. WYKONANIE ROBÓT. 

 5.1. Ogólne zasady. 



  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiOR – punkt 5. oraz w dokumentacji technicznej - Projekt Budowlany – „Budowa sieci kanalizacji opadowej z ulicy Kościelnej oraz Placu Zamkowego w Nowym Żmigrodzie” oraz przedmiarze prac.  5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót należy: 
- z właścicielami terenów uzgodnić warunki i termin prowadzenia prac,  
- ustalić miejsce składowania urobku 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową 
- należy wytyczyć oś kanału w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace wykonuje uprawniony geodeta, dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych i krawędziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzędne terenu ciąg reperów wykonać w obowiązującym w projekcie układzie odniesienia i nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru, 
- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, odpowiednio oznakować, 
- wykonać dokumentacje fotograficzna stanu istniejącego aparatem cyfrowym a zdjęcia zapisać  na nośniku CD. 
- zabezpieczyć plac budowy przygotować zaplecze techniczne i plac składowy, 
- podjąć niezbędne środki dla organizacji i ochrony robót w tym tymczasowych przejść, kładek i ciągów pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energię elektryczną wodę i odprowadzenie ścieków, jeśli  to konieczne, 
- wykonać prace geotechniczne związane z kontrolą zgodności warunków z dokumentacją projektową, 
- dostarczyć wymagane materiały na teren budowy, 
- udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych przewodów przed budową tych nowych odcinków przewodów. 

 5.3. Roboty ziemne. Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.  Należy je wykonywać w okresach możliwie suchych, bezdeszczowych, przy najniższym stanie wód gruntowych, wyłącznie lekkim sprzętem budowlanym. Przewiduje się prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym z wyjątkiem robót przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżeniach do budynków, które wykonywać należy ręcznie. Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736, powinna być zabezpieczona poprzez: - zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, - utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. Przy zbliżeniu kanałów do budynków mieszkalnych i gospodarczych na odległość mniejszą jak 3-5m w zależności od głębokości kanału, budynki należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez wykonanie pełnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem, ubijając grunt bardzo starannie. W przypadku głębokich wykopów poniżej 2m i w terenie wolnym od zabudowy wykopy można prowadzić, jako szeroko przestrzenne. Przed rozpoczęciem robót, na terenie upraw rolnych, należy z pasa robót, dostosowanego do warunków pracy, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, odwieźć ją na miejsce składowania i po zasypaniu wykopu ponownie ją wbudować. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywania robót nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w dnie wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem. W terenie gęstej zabudowy na żądanie właścicieli przewiduje się roboty ręczne tylko i wyłącznie o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem 
obsypki. Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 1015cm do stopnia zagęszczenia 0,98 w ulicach i chodnikach, a poza nimi 0,95. Materiał obsypki winien być niespoisty, niezmrożony i nie zawierający cząstek większych niż 20mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi. Obsypkę do ½ średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem można zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, warstwami grubości 30cm. 



  
Kinety studzienek tworzywowych ustawiać należy na podłożu jak pod rurociąg. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę – materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień zagęszczenia jak dla rurociągu.  
 Niektóre odcinki wykopów dla rurociągów wymagać będą odwodnienia. W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości depresji należy zastosować jedną z niżej wymienionych metod: - metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę pogłębiania wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione  na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu, - metoda drenażu poziomego polegająca na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego  w obsypce żwirowej odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skąd woda odprowadzana jest  do odbiornika przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż należy wyłączyć z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontować, - metoda depresji stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na wykonaniu studni depresyjnych lub zastosowaniu igłofiltrów wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy. Wykonawca w zakresie prac przewidzi możliwość prawidłowego odwodnienia wykopów.  W przypadku natrafienia na warstwę gruntu organicznego słabonośnego należy dokonać jego częściowej wymiany . Jeżeli grunt zalega: - głębiej niż 1m poniżej dna wykopu – wymienić go do głębokości 1,0m poniżej dna wykopu, - mniej niż 1m poniżej wykopu – wymienić całość warstwy gruntu niestabilnego poprzez zastąpienie zagęszczoną warstwą piasku gruboziarnistego. 
 5.4. Przygotowanie podłoża. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże rury może stanowić grunt rodzimy, w innych przypadkach należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10cm. Piasek należy starannie zagęścić ubijakami. Podłoże rury winno być zawsze wyprofilowane tak, aby ¼ obwodu rury przylegała do podłoża. Podłoża rur nie mogą stanowić grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nośności (torfy). Winien to być piasek grubo, średnio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20mm. Wskaźnik zagęszczenia podłoża winien wynosić 0,97.  5.5. Roboty montażowe. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +-20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku reperów nie może przekraczać +-1cm. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej L obwodu, symetrycznie do jej osi. Miejsca połączeń rur kanalizacyjnych ze studniami tworzywowymi wykonać poprzez wcisk do kinety, lub w wyjątkowych wypadkach na wcinkę (wkładkę „In situ”) do rury trzonowej. Przy wykonaniu wcinki zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu połączenia osiowego oraz połączenie sprawdzić na wypadek przecieku na uszczelce. Miejsca połączeń rur kanalizacyjnych ze studniami betonowymi wykonać do kinety lub do kręgu. Bezwzględnie wymagane jest zastosowanie w tym wypadku w studniach kinet prefabrykowanych, a przy połączeniu z kręgami wkładek szczelnych prefabrykowanych. Przed wykonaniem połączenia i włączenia do istniejącej studni należy  oczyścić istniejącą studnię / studzienkę łącznie z istniejącym kolektorem kanalizacji istniejącej. UWAGA: Niedopuszczalnym jest zastosowanie pełnych kręgów i wybijanie mechaniczne dziur celem wprowadzenia rury lub montażu przejścia szczelnego.  
 5.6. Próby ciśnieniowe  



  
Wszystkie nowe odcinki sieci kanalizacji należy poddać próbie ciśnieniowej. Jako czynnik próbny zastosować wodę. Badanie wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610. W przypadku braku pozytywnego wyniku, usunąć nieszczelność a próbę powtórzyć.  Z pozytywnych wyników prób sporządzić protokół przy obecności Inwestora lub jego przedstawiciela (inspektora nadzoru).  5.7. Kolizje i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym (gazociągami średnioprężnymi, niskoprężnymi, wodociągami, kablami) oraz przy przekroczeniach drogi gminnej i cieków wodnych przewidziano zastosowanie rur osłonowych i przewiertowych: 
 Skrzyżowania z gazociągami niskiego i średniego ciśnienia rury PE, SDR26, PN6, Ø225x 8,6,  Ø250 x 9,6 
 Przekroczenia dróg gminnych asfaltowych – przepychem lub przewiertem sterowanym w rurze osłonowej  
 Przekroczenia dróg gminnych nieutwardzonych – metodą rozkopu z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni  
 Przekroczenie dróg powiatowych – metodą podwiertu sterowanego w rurze ochronnej Ø280 
 Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi – osłonięte rurami ochronnymi przy kolizjach z pozostałym uzbrojeniem, oraz rurami typu AROT, 
 Zbliżenia do studni kopanych i wierconych – wg. części rysunkowej projektu, zabezpieczenie rurami PE, SDR26, PN6.  Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC krzyżować się będzie z gazociągami średnioprężnymi. Skrzyżowania zaznaczono i opisano w części graficznej projektów lub wg wytycznych zarządcy sieci. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót trzeba wykonać ręczne odkrywki, a wszystkie roboty w ich sąsiedztwie wykonać ręcznie i w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Jasło. Wykonawca uzyska pisemne protokoły odbioru kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącą infrastrukturą gazową. W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągiem należy wybrać grunt wzdłuż gazociągu na długości po 2,0m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania, a następnie zasypać warstwą przepuszczalną (piasek lub żwir) na wysokość 0,4-0,5m nad górną krawędź gazociągu – pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Nad gazociągiem ułożyć taśmę znacznikową koloru żółtego z napisem GAZ. Ponadto w miejscach skrzyżowań projektuje się zabezpieczenie kanalizacji przez zamontowanie na niej rur ochronnych (zabezpieczających). Rura przewodowa kanalizacyjna nie może mieć połączenia wewnątrz  rury ochronnej, zatem w miejscach skrzyżowań należy układać rury PVC o długości 6,0m typ ciężki po 3,0m w obie strony od skrzyżowania, a na nie nałożyć rury ochronne PVC ciśnieniowe – jak w dokumentacji projektowej. Szczegółowe dane techniczne gazociągów i kanalizacji sanitarnej oraz zastosowanych na kanalizacji rur ochronnych dla poszczególnych skrzyżowań podano w dokumentacji projektowej. Kanalizację należy zabezpieczać we wszystkich przypadkach, gdy pionowa odległość pomiędzy dolną ścianką rury gazociągu i górną ścianką rury kanalizacyjnej będzie ≤1,50m. Wszystkie skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami przed zasypaniem zgłaszać należy do odbioru przez pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu Jasło. 

 Na wszystkich skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi   należy zamontować na kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT o średnicach i długości jak podano w dokumentacji projektowej. Należy je zgłosić do odbioru przez Rejon Dystrybucji Energii w Jaśle i ORANGE Wykonawca uzyska pisemne protokoły odbioru kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącą infrastrukturą kablową. Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami i kanalizacją teletechniczną wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli kabli. Przebiegające poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable należy podwiesić do belki drewnianej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robot. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego  w Jaśle.   6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 



  
 6.1. Ogólne zasady. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiOR – punkt 5. 
 6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, która powinna obejmować: - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, - badanie odchylenia osi kanału, - badanie  odchylenia spadku kanału, - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, - badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki rurociągu oraz zasypki wykopu, - sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową ułożenia przewodów i wykonania studzienek, - kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej, - sprawdzenie długości połączenia teleskopu z rurą trzonową. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
   7. ODBIÓR ROBÓT. 
 7.1. Ogólne zasady. Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiOR – punkt 7. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - roboty montażowe kanałów (rurociągów), - studzienki kanalizacyjne, - zasypany i zagęszczony wykop.  
 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

  9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – ITB 2. Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.06.2010 r. (Dz.U. Nr 113 poz. 759 t.j) 3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz.U.06.123.858 tj.) 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 243 poz.1623) 5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.01.2007 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 115 t.j) 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. (Dz.U. Nr 140 poz.1481) 



  
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430). 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 poz. 735) 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz.U. Nr 0 poz.463) 10. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.01.2008 r.(Dz.U.08 Nr 25 poz.150 tj) 10. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.08.2009 r. (Dz.U.09.151.1220 t.j) 11. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r. (Dz.U.10.185.1243 tj) 12. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9.02.2012 r. (Dz.U.12.145 t.j) 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 226 poz.1817) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE     
„Przebudowa ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowego z odcinkami dróg 
wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie wraz z pracami uzupełniającymi. 
 

Część A  Podbudowa i wymagania ogóle dla prac uzupełniających



 
 
 PODBUDOWY I PODSYPKI Z POSPÓŁKI 
 
1. Wstęp  

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez  Zamawiającego: 
Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej przy „Przebudowie ul. Kościelnej 
oraz Placu Zamkowego z odcinkami dróg wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie wraz z pracami 
uzupełniającymi. 
 

1.2 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni dróg tymczasowych, podbudowy drogowej i podsypek filtracyjnych pod budowle wodne związane z realizacją zadania tytułowego. 
 
1.3 Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu nawierzchni dróg tymczasowych które umożliwią czasowy dojazd do nieruchomości, podbudowy drogowej oraz podsypek filtracyjnych a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami inspektora 

nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
 

2.1 Rumosz rzeczny. 
Materiał miejscowy, ze skał luźnych zawierający kruszywo naturalne, niesortowane, posiada frakcje drobne (0-4mm), grube (4-63mm) i bardzo grube (otoczaki o ziarnach powyżej 63mm). Rumosz jest mieszanką kruszywa naturalnego, złożonego z ziaren o krawędziach zaokrąglonych i gładkiej powierzchni lecz o nieustalonym, przypadkowym składzie frakcji. 
 

2.2 Pospółka Materiał stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyrównawczych i filtracyjnych pod 
budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym składzie ziarnowym ale o ustalonej górnej granicy wielkości ziaren. 

2.3 Woda Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą, w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie mieszanki wg PN-B-32250. 
 
3. Sprzęt  



 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni drogowej (tymczasowej) z rumoszu oraz podbudowy drogowej z pospółki powinien wykazać się możliwością korzystania z: 
- rozsypywarek kruszywa (dopuszczalna ładowarka z otwieraną łyżką, koparko-ładowarka) 
- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania grubych frakcji 
- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczania 
- przewoźnych zbiorników na wodę, zaopatrzonych w urządzenie do rozpryskiwania. 

 
4. Transport 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4 
4.2 Transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym   wysuszeniem 

i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem. Transport kruszyw powinien odbywać się zgodnie z 
wymogami norm przedmiotowych.  

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
5.2 Przygotowanie podłoża Podbudowa z pospółki (nawierzchnia tymczasowa z rumoszu) powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę z pospółki (rumoszu) powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane  ulepszenie podłoża. Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę z pospółki powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłókniny, uniemożliwiająca ich przebicie ziarnami kruszywa oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektową lub wg zaleceń IN, z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane wcześniej. Powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach do niej równoległych, rozmieszczone tak, aby można było naciągnąć sznurki lub linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10m.  
5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa Minimalna grubość warstwy podbudowy z pospółki nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę (nawierzchnię drogową z rumoszu) o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki (ładowarki). Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnąć grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. zagęszczenie podbudowy (nawierzchni drogowej z rumoszu) o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niższej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej  po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego (z wyjątkiem zbliżenia do obiektów zabytkowych) o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m albo płytową zagęszczarką wibracyjną 



 
 

o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operację rozkładania i wibrowania kruszywa drogowego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar  kruszywa    drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50kN/m albo walcem ogumionym, w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.4 Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę (nawierzchnię z 
rumoszu rzecznego) do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawiać wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
6.2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 
 Lp. 

 Wyszczególnienie badań  częstotliwość 
 minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

 maksymalna 
powierzchnia dla 
jednego badania 

m2 

 1 2 3 

 uziarnienie kruszywa zawartość zanieczyszczeń obcych zawartość  
ziaren nieforemnych 

 2  600 

 4 5 6 7 

 ścieralność kruszywa nasiąkliwość kruszywa odporność na działanie mrozu zawartość  zanieczyszczeń organicznych 

 6000 i przy każdej zmianie źródła kruszywa 

 
6.3 Badania właściwości kruszywa Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane inspektorowi nadzoru. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3 powinny być wykonywane przez 
wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie inspektor nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez wykonawcę w sposób losowy, w obecności inspektor nadzoru. 

 
6.4 Wymagania dot. nośności i cech geometrycznych podbudowy  Częstotliwość oraz zakres pomiarów:  
Lp. Badania i pomiary Minimalna  częstotliwość pomiarów 1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem/łatą co 20 m 



 
 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi i na krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 7 Grubość podbudowy w 3 pkt. na każdej działce roboczej lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +15cm/-5cm Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą wg BN-68/8931-04. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 15mm Spadki poprzeczne podbudowy nie mogą odbiegać od projektowanych o więcej niż +/- 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą być większe niż +1/-2 cm. Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.  
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. Niewłaściwa grubość podbudowy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca naprawi podbudowę. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inspektora, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęszczone. Roboty te wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt wykonawcy. Niewłaściwa  nośność podbudowy. Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności zalecone przez inspektora. Koszt tych dodatkowych robót poniesie tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę.  
7. Obmiar robót 

 
7.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7 
7.2 Jednostki  i zasady obmiarowania 
m2 – wykonanie podbudowy z pospółki  

7.3 Ilość robót Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.  
8. Odbiór robót 

 
8.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano. 



 
 

Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw, bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe wykonawca przeprowadzi na własny koszt, w terminie i zakresie ustalonym z Inspektor Nadzoru.  
9. Podstawa płatności  

9.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
9.2 Podstawa  rozliczenia finansowego 

Cena wykonania 1m2 podbudowy z pospółki obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 
- rozłożenie kruszywa, zagęszczenie warstw z zaklinowaniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST 
- utrzymanie podbudowy (nawierzchni z rumoszu) w czasie robót. Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach. Może także dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne na podstawie własnych lub publikowanych wartości składników cenotwórczych.  
10. Przepisy związane 

 PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznacz. zawartości zanieczyszczeń   obcych PN-EN933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego- 
metoda przesiewania. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie   nasiąkliwości PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE  
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej przy „Przebudowie ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowego z odcinkami dróg wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie wraz z pracami uzupełniającymi.  
Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują wykonanie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej podbudowy zasadniczej zgodnie z dokumentacją techniczną.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne  
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno  być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. UWAGA: ZAMAWIAJACY POSIADA CZĘŚĆ KRUSZYWA TŁUCZNIOWEGO ZMAGAZYNOWANEGO NIEDALEKO MIEJSCA WBUDOWANIA. MATERIAŁ Z UWAGI NA DUŻY OKRES MAGAZYNOWANIA NALEŻY WBUDOWAĆ W SPODNIĄ WARSTWĘ PODBUDOWY.  
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku nr 1 w OST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. Pole dobrego uziarnienia kruszywa przeznaczonego na podbudowę wykonywaną metodą stabilizacji mechanicznej wyznaczone jest krzywymi 1-2  dla kruszywa na podbudowę zasadniczą. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.      
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1.  



 
 

  Lp. 
  Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania   Badania 
według 

 Kruszywa łamane 
Podbudowa zasadnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3] 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 [3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m),  nie więcej niż 35 PN-B-06714-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych,   %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 [1] 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26] 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 35 30 
PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż  - PN-B-06714-37 [10] PN-B-06714-39 [11] 10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 [9] 
11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa,  %, nie mniejszy  niż: 

- przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
- przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 80 (KR2) 120 (KR5) 
PN-S-06102[21] 

 
2.3.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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



 
 
 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej – wymóg nie obowiązuje w  sytuacji, zakupu przez Wykonawcę gotowej mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące  transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne  
Transport materiałów Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w „Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem”. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w  inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa (nie dotyczy przypadku zakupu przez Wykonawcę gotowej mieszanki) 

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

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takich, aby po zagęszczeniu ich ostateczna grubość była równa grubości projektowanej – 22 cm. Grubość pojedynczo  układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli  podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa  od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 



 
 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadać 1,0 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 . 
5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w  dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania  te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy przy- padająca na jedno badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 

 
600 2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka   na 1000 m2  4  Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie  

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 



 
 

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

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż 
raz na 1000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.    
6.3.5. Właściwości kruszywa 

E 2    ≤ 2,2 E1



 
 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w  tab. 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km i 2 razy na zjeździe 
2 Równość podłużna co 20 m łatą i 2 razy na zjeździe 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km i 2 razy na zjeździe 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i 2 razy na zjeździe 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m i 2 razy na zjeździe 
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m i 2 razy na zjeździe 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 
8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -1 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,   z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 

6.4.7. Nośność podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 



 
 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  Tablica 4. Cechy podbudowy  

 Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż,  % 

Wymagane cechy podbudowy  Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niż 

  Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm 

 Minimalny moduł odkształ- cenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 
50 kN od pierwszego obciążenia E1 

od drugiego obciążenia E2 
80 (KR2) 

120 (KR5) 1,0 1,03 1,40 1,20 80 100 140 180 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 1 cm i nie  zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości wykonywanej warstwy, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

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

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 



 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej - Wymagania ogólne Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. 

                        

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa    mineralne.    Badania.    Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa    mineralne.    Badania.  Oznaczanie   zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do  nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 



  
 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z   tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo    mineralne.    Kruszywo    kamienne    łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi   samochodowe.   Oznaczanie   modułu   odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych   ugięciomierzem belkowym  30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
 
 
 
 

Wymagania dla prac uzupełniających. 
 
Z uwagi na fakt że zadanie obejmuje również prace uzupełniające wynikające z charakteru prac głównych dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Zakres prac został ujęty w przedmiarach prac i obejmuje wykonanie: 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz istniejącej podbudowy która została ułożona podczas realizacji wymiany rurociągu gazowego i wodociągowego 
Rozebrana podbudowa po oczyszczeniu przesianiu może zostać użyta ponownie lub wykorzystana do wykonania warstw profilowych. 
- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej przyległych chodników z odtworzeniem nawierzchni kostki po wykonaniu nowej nawierzchni na drodze. Odtworzenie nawierzchni kostki przy użyciu koski z rozbiórki wraz z ułożeniem nowej podobnego sortu i  wzoru.  
- rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych z ponownym ich ułożeniem 
- rozbiórka istniejącego odwodnienia liniowego wraz z wykonaniem nowego odwodnienia klasy B125 z żeliwną kratką wpustu. Odwodnienie liniowe tak ułożyć aby odprowadzała wodę z rynien na teren drogi. Odwodnienie liniowe ułożone na podbudowie betonowej. 
- regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz regulacja włazów studzienek teletechnicznych - prace prowadzić w uzgodnieniu z zarządcami sieci 
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ułożonej przy krawężniku granitowym 



  
Nawierzchnia wykonana wraz z pracami uzupełniającymi tj, przygotowaniem podłoża, oczyszczeniem, skropieniem (o ile wymagane będzie) wykonanie nawierzchni wraz z uszczelnieniem lepikiem asfaltowym połączeń. 
- wykonanie plantowania terenu przyległego przy krawężnikach wraz z utwardzeniem kruszywem zjazdów do posesji 
 
Z uwagi na fakt że prace będą powiązane z istniejącymi chodnikami przy drodze wojewódzkiej 992 oraz przy drodze gminnej prace będą prowadzone w uzgodnieniu z zarządcami drogi.  
Prace będą prowadzone w oparciu o ogólnie przyjęte rozwiązania zgodnie z sztuka budowlaną w sposób umożliwiający wysoką jakość prac.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na powiązanie z istniejącą nawierzchnią z kostki brukowej granitowej wieży dzwonnicy oraz nawierzchni kostki wjazdu do posesji parkingu Bazyliki.  
Ułożenie geowłókniny wykonywać z zakładami minimalnymi zgodnie z zaleceniami producenta. Włóknina ma być ułożona z wywinięciem na boki konstrukcyjne podbudowy i zakotwiona między warstwami podbudowy.  
 
Wymagania odnośnie prowadzenia robót ziemnych: 
 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób bezpieczny dla istniejącego ruchu z bacznym zwróceniem uwagi i zabezpieczeniem istniejących obiektów zabytkowych – mur kościelny kamienny czy kamienica. Wywóz ziemi na wskazany przez zamawiającego teren. Roboty prowadzić odcinkami w sposób umożliwiający dojazd i dojście do prywatnych posesji. Z uwagi na występowanie dość dużej infrastruktury podziemnej należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
  
„Przebudowa ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowego z odcinkami dróg 
wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie wraz z pracami uzupełniającymi. 
 

Część B nawierzchnia i elementy nawierzchni



  
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej granitowej przy „Przebudowie ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowego z odcinkami dróg wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie wraz z pracami uzupełniającymi. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 
Przebudowy drogi publicznej – ul Kościelnej i Placu Zamkowego z dojazdami wg dokumentacji technicznej o nawierzchni z kostki granitowej wraz z wykonaniem drenażu. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy i warstwy nośnej nawierzchni.  

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
1.3.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
Dla wykonania zadnia założono kostkę granitową klasy I sortu 7/9cm koloru szaro - rudą. Przed  dostawą wykonawca dostarczy kostkę do zatwierdzenia przez zamawiającego. Konieczność ustalenia kolorystyki dotyczy pozostałych elementów montażowych. Zamawiający określi szczegółowo wzór i formę układania kostki granitowej. Dla ustalenia wzoru wykonawca dokona próby z układania   kostki z uwzględnieniem przejść i połączeń z łącznikami dróg bocznych.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano „Wymagania ogólne”  
2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S- 06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 
 regularną,  rzędową, 



  
 nieregularną. Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II. W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 
 kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18,  kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.  Dla wykonania zadnia założono kostkę granitową klasy I sortu 7/9cm koloru szaro - rudą. Przed  dostawą wykonawca dostarczy kostkę do zatwierdzenia przez zamawiającego.   
2.2.2. Wymagania 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

 
Lp. Cechy fizyczne 

i wytrzymałościowe 
Klas Badania 

według I II 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno- suchym, MPa, nie mniej niż 160 120 PN-B-04110 [3] 2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie więcej niż 
0,2 0,4 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12 8 PN-B-04115 [5] 
4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrazanie nie bada się 
całkowita PN-B-04102 [2] 



  
  

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 A - normalna B - łącznikowa 

 Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej  
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki  
 Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla gatunku  (cm) 

12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 0,5 

0,7 0,7 1,0 
Wymiar b 18 21 24 27 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy niż 

 -  -  -  -  1,0  0,8  0,7 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż 

- - - - 0,4 0,4 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż - - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa niż 
- - - - 0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 



  
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2.  

 
Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej  

Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 
 Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 
 
 

Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla gatunku (cm) 12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18 +- 0,5 +- 0,7 +- 1,0 
Wymiar b od 12 do 24 od 14 do 28 od 16 do 32 od 18 do 36 - - - 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie mniej niż 

 -  -  -  -  0,8  0,7  0,6 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż 
- - - - +- 0,4 +- 0,6 +-0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3. 



  
 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej  
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroŜa powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niŜ 0,6 cm. 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
 
 Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla gatunku 

5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar a 5 6 8 10 +- 1,0 +- 1,0 +- 1,0 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), w cm, nie mniejszy niż 

 -  -  -  -  0,7  0,6  0,5 

Nierówności powierzchni górnej (czoła),w cm, nie większe niż 
- - - - +- 0,4 +- 0,6 +- 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie większa niż - - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła), w stopniach, nie większe niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+- 6 

 
+- 8 

 
+-10 

Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie większe niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+- 6 

 
+- 8 

 
+-10 



  
 

2.3. Krawężniki 
W zadaniu ujęto krawężniki granitowe promieniowane kat I o wymiarach 15x30 układanych w odcinakach prostych i w łukach. Krawężniki układane na ławach betonowych z oporem. Kolorystyka i powierzchnie promieniowania do uzgodnienia z zamawiającym.  

2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. Badania wody należy wykonywać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody,  w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,  ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,  wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 



  
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2. Transport kruszywa 
Kruszywo   można   przewozić   dowolnymi  środkami   transportowymi   w  warunkach   zabezpieczających   je  przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podbudowy 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST: 
 D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu,  D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,  D-04.04.04   Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych należy wykonać opaskę z dwóch rzędu kostki granitowej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z oporem. To samo rozwiązanie dotyczy rynsztoku z kostki granitowej.  
5.4. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować podsypkę o wytrzymałości na ściskanie min Rm=10 MPa, grubości 5 cm. 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

Kostkę można układać w różne desenie: 
 deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi,  deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi,  deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na każdej połowie jezdni,  deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
5.5.2. Układanie kostki regularnej 

Kostka regularna może być układana: 
 w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,  w rzędy ukośne, pod kątem 45o  do osi drogi,  w jodełkę. 



  
Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o wysokości  kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeśli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeśli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 

5.5.5. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i  podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. Dopuszcza się inny rodzaj wypełnienia spoin po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym i projektantem. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,  cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 



  
 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
 masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7,  spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm,  bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,  masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:  piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,  w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. W  skład  partii  przeznaczonej  do  badań  powinny  wchodzić  kostki  jednakowego  typu,  rodzaju  klasy  i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie: 
 do badania zwykłego: 40 sztuk,  do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeśli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeśli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeśli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 



  
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,  zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,  sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą  BN-68/8931-04 [18]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i  -2cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 
6.4.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +/- 1,0 cm. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

 



  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

  



  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  dostarczenie materiałów,  wykonanie podsypki,  ułoŜenie i ubicie kostki,  wypełnienie spoin,  pielęgnację nawierzchni,  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 



  

12. PN-S-96026  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
17. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.2. Inne dokumenty 
19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.  


