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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na ulicach gminnych. Zaleca się wykorzystanie OST przy
zlecaniu robót na drogach gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów
robót drogowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych dla danego
asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie.
2. Wymagania ogólne
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, a w wypadku jej braku (remont cząstkowy) przedmiarem robót
do kosztorysu ofertowego, ST. i poleceniami inspektora nadzoru
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
protokółem wprowadzenia na budowę-teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (wewnętrzny dokument
Zamawiającego) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.-w
przypadku remontu cząstkowego -przedmiar i ST.
2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod
ruchem”) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposób określony w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i zatwierdzony przez organ
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco .W czasie wykonywania robót Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, Se jest włączony w cenę umowną (w kosztach pośrednich).
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania
robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy
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2.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać
będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę własności prywatnej i instalacji na powierzchni
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy
2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia osi przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

3. MATERIAŁ
1. Kruszywo
a) Piasek
-na podsypkę -powinien odpowiadać wymogom PN-B-06712 [5]
-do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711 [4]
b) świr do betonu -powinien odpowiadać wymogom PN-B-11111 [7]
c) Tłuczeń,
d) Kliniec -powinien odpowiadać wymogom PN-B-11112 [8]
e) Grys
2. Woda -powinna odpowiadać wymogom PN-B-32250 [11]
3. Cement -portlandzki klasy nie niższej niż „32,5” wg. PN-B-19701 [10]
4. Beton na ławy B-15 lub B-10 wg. PN-B-06250 [2]
5. Elementy betonowe drobnowymiarowe -drogowe
a) Krawężniki
-krawężniki betonowe uliczne prostokątne, ścięte -100 x 15 x 30 gatunek 1, szare, zgodne z
wymaganiami BN-80 / 6775-03 / 04 i
-krawężniki drogowe prostokątne, ścięte 100 x 20 x 30 BN-80 / 6775 -03 / 01
b) Obrzeża betonowe
-100 x 20 x 6 -obrzeża niskie szare, gatunek I -wykonane zgodnie z
-100 x 30 x 8 -obrzeża wysokie BN-80 /6775 -03 / 04 oraz BN-80 / 6775 -03 / 01
c) Płytki chodnikowe
-o wymiarach 35 x 35 x 5 szare, gatunek I-zgodne z BN-80/6775-03/02
-o wymiarach 50 x 50 x 8 i BN-80/6775-03/01
d) Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych -powinny odpowiadać wymaganiom BN80/6775-03/01 [9]
e) Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawnioną jednostkę. Wymagane cechy fizykomechaniczne-wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
-średnio 60 Mpa - nasiąkliwość wg. PN-B-06250 [2] -nie więcej niż 5%-ścieralność na tarczy

Boehmego wg. PN-B-04111 [1] -nie więcej niż 4 mm
Na nawierzchnie jezdni i chodników na których dopuszczony jest ruch pojazdów
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samochodowych -grubość -8 cm
-kostka szara na nawierzchni podstawowej
-kostka czerwona na przejściach dla pieszych, wjazdach bramowych i wg. uzgodnień z
inspektorem nadzoru
Na pozostałych chodnikach -grubość -6 cm
-kostka szara na nawierzchniach podstawowych
-kostka czerwona w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
Kształt kostki -Behaton , Holland -wg. ustaleń inspektora
6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

Dla ulic gminnych w Dzielnicy Rembertów kategorię ruchu -KR 2 -ruch średni.
a) Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać
wymagania podane w tabeli:
Lp. Właściwości
Kategoria ruchu KR 2
1
Uziarnienie mieszanki, mm
0/12,8; 0/16; 0/20
2
Moduł sztywności pełzania1), Mpa
nie wymaga się
3
Stabilność wg. Marshalla w temp. 60°C, kN
> 8,0
> 6,0(2)
4
Odkształcenia wg. Marshalla w temp. 60°C, mm
2,0 + 5,0
5
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla,
4,5 +8,0
zagęszczonych 2 x 75 uderzeń, % v/v
6
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %
65,0 + 80,0
7
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
3,5 +5,0, 4,0 + 6,0, 6,0 + 8,0
uziarnieniu: cm -0/12,8; -0/16; -0/20; -0/25
8
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
> 98,0
9
Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
5,0 + 9,0
1) oznaczony wg. wytycznych -IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyrównawczej
b) Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabeli:
Lp. Właściwości
Kategoria ruchu KR 2
1
Uziarnienie mieszanki, mm
0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16; 0/20
2
Moduł sztywności pełzania1), Mpa
nie wymaga się
3
Stabilność wg. Marshalla w temp. 60°C, kN
> 5,5
4
Odkształcenia wg. Marshalla w temp. 60°C, mm
2,0 + 5,0
5
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v
1,5 + 4,5
6
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %
75,0 + 90,0`
7
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
1,5 + 4,0 2,0 + 4,0 3,5 + 5,0
uziarnieniu: cm 0/6,3; -0/8; -0/12,8; -0/16; -0/20
4,0 + 5,0 5,0 + 7,0
8
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
> 98,0
9
Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
1,5 + 5,0
1) oznaczony wg. wytycznych -IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń

7. Znaki poziome
-farba chlorokauczukowa do malowania nawierzchni drogowych -odblaskowa zgodna z PNC-81400, Instrukcją o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Miniżtra
Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) oraz
„Warunki techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97. Seria”I”-Instrukcje. Zeszyt nr 55
IBDM, Warszawa 1997”.
8. Znaki pionowe
powinny być wykonane zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz z „Instrukcją o znakach
drogowych pionowych” tom I i II -Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (poz. 120)
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4. . SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub
wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Użyta/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt,
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Użyta/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.1.a. 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 ulęgają zakryciu. -będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót
przez inspektora nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru.
7.1.b. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor
nadzoru.
7.1.c. Odbiór ostateczny robót
7.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie 1.c.2. Odbioru ostatecznego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST. z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając, pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
7.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
3. deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (atesty) zgodnie z ST.
4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, (o ile były wykonywane)
5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,(o ile była wymagana
przez odpowiedni organ wydający pozwolenie)
6. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
7.1.d. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.c. „Odbiór ostateczny robót”. Przy robotach asfaltowych -przeglądy okresowe
po okresie zimowym.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru w
formie potwierdzonego szkicu będą dołączone do kosztorysu . Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Zamawiającego Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Zamawiającym
9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, - wartość zużytych materiałów wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość
pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT.
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Uwaga: w kosztach pośrednich (w cenie jednostkowej pozycji) należy uwzględnić dojazd brygad
roboczych na stanowiska pracy.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1 Roboty rozbiórkowe
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg..
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą
podstawę jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych w Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
- warstw nawierzchni,
- krawężników, obrzeży i oporników,
- ścieków,
- chodników,
- ogrodzeń,
- barier i poręczy,
- znaków drogowych,
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST
lub wskazanych przez inspektora .Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej
dokumentacji Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony
w SST lub przez inspektora W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, należy spełnić warunki określone w SST 2 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu
należy dokonać:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań
przy przepustach wyższych od około 2 m,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew.
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, demontażu prefabrykowanych elementów
przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia rozebranych
elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich
posortowania. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i
materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z
wymaganiami określonymi w SST 3 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: - dla
nawierzchni, podbudów i chodnika -m2 (metr kwadratowy), - dla krawężnika, opornika, obrzeża,
ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy -m (metr), - dla znaków drogowych -szt.
(sztuka), - dla ław betonowych -m3 (metr sześcienny), -dla elementów prefabrykowanych betonowych
i Żelbetowych -szt (sztuka).
-dla wycinania prętów -szt (sztuka)
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-dla frezowania nawierzchni – m2 (metr kwadratowy)
-dla wywiezienia gruzu – m3 (metr sześcienny)
-dla wywiezienia prefabrykatów – szt. (sztuka)
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni lub podbudowy
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na
poboczu,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
- odsłonięcie ścieku,
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
- demontaż elementów ogrodzenia, odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w
stosy na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
- demontaż elementów bariery lub poręczy,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
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h) dla rozbiórki .ław z betonu
Ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy
.Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ułożenie w stosy
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
i) dla wycinania wystających prętów z płyt drogowych
podprostowanie wystających prętów
przecięcie poprzeczne piłką ręczną lub mechaniczną stali okrągłej
załadowanie i wywiezienie obciętych prętów
uporządkowanie terenu rozbiórki
j)dla wywiezienia gruzu
załadowanie ręczne lub mechaniczne gruzu na środki transportowe
wywiezienie na place składowe lub wysypisko
wyładowanie ze środków transportowych
k) dla wywiezienia prefabrykatów
załadunek materiału na jednostki transportu samochodowego
zabezpieczenie materiałów po załadunku przed obsuwaniem i uszkodzeniem
wywózka na place składowe lub wysypisko
odbezpieczenie i wyładunek materiału
l) dla wykonania cięcia nawierzchni asfaltowych lub betonowych
przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego
wyznaczenie trasy cięcia
cięcie
przemieszczanie oznakowania i sprzętu
likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego

2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
1.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być
frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i SST.
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej
tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
a) a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość
podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm,
c) c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika
(ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,
d) d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
1.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się
małą szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni.
Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną
rzeźbę powierzchni po frezowaniu.
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1.4. Profilowanie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub
innych deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa
warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu
odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm.
Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana
mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i
zaakceptowany przez Użyta.
1.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być
sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm.
1.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy
nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Użyta,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
-- prace pomiarowe,
-- oznakowanie robót,
--frezowanie,
--załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe
- -odwiezienie kory asfaltowej na odległość
do 20 km na place składowe
przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót
-- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

3 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i przy
zlecaniu i realizacji robót na ulicach gminnych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Niniejsza
specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c) budowę nasypów drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Dokładność wykonania wykopów i nasypów zgodnie z PN -S -02205 -Drogi samochodowe:
Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz norma związana BN -77 / 8931-12 -Oznaczenie wskaźnika
zagęszczenia gruntu.
1.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia(ISS) podanego poniżej
Strefa Korpusu Minimalna wartość IS dla:

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

ruch ciężki i b.
ciężki
1,00
1,00

innych dróg
ruch mniejszy od
ciężkiego
1,00
0,97

2. SPRZĘT
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4
2.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3. TRANSPORT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być
dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać +1 cmi -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Użyta, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
8.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
a) dla wykopów i nasypów
-- prace pomiarowe,
-- oznakowanie robót,
- -wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład
-odspojenie i załadowanie ziemi na samochody
-zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
-ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie
-przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład
-ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu
-- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
b) dla wywozu ziemi
załadowanie ręczne lub mechaniczne odspojonej ziemi na środki transportowe
wywiezienie na place składowe lub wysypisko
wyładowanie ze środków transportowych
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4 KORYTA PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE
1.1 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Użyta. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych
niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Użyta.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Użyta.
1.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Użyta,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych poniżej
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Użyta.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego poniżej.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa korpusu

Minimalna wartość Is dla:
Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

Ruch mniejszy
od ciężkiego

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę
--załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
--profilowanie dna koryta lub podłoża,
--zagęszczenie,
-- utrzymanie koryta lub podłoża,
- -uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
- -mechaniczne zagęszczenie poboczy
- przeprowadzenie pomiarów
b) dla profilowania i zagęszczania koryta
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-profilowanie podłoża wykonywane ręcznie lub mechanicznie
-zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie lub mechanicznie

5 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE ODCINAJĄCE I MROZOODPORNE
1. MATERIAŁY
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.
1.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
-- piaski,
--Żwir i mieszanka,
a odcinających -oprócz wyżej wymienionych:
--miał (kamienny).
2. SPRZĘT
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
--równiarek,
-- walców statycznych,
--płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

18

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
3.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST 3 „Roboty ziemne” oraz ST
4 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca
powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Użyta.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
3.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Użyta warstwy poprzedniej. W
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu
warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o
przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,
w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa
odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1].
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
4. OBMIAR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
5. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Użyta,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy j z kruszywa obejmuje:
a) dla wykonania warstw odsączających
---prace pomiarowe,
- -uzupełniające wyrównanie podłoża
-- dostarczenie i rozłożenie piasku warstwami zgodnie z projektem,
-- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
-- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
-- przeprowadzenie pomiarów
--utrzymanie warstwy.
b) dla wykonania warstw podsypkowych – piaskowej lub cementowo-piaskowej
-sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża
-Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i
dostarczenie w miejsce wbudowania
-wyrównanie do wymaganego profilu
-zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą
c) dla wykonania warstwy odcinającej
-uzupełniające wyrównanie podłoża
-rozścielenie warstwy odcinającej i wyrównanie do wymaganego profilu
-.zagęszczenie warstwy odcinającej z polewaniem wodą

6 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
1. MATERIAŁY
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.
1.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
-- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
-- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
-- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
-- upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
-- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Użyta.
2. WYKONANIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
2.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno
dostępnych

20

należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio
przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
2.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była
używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem
zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może
rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być
skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą
węża z dyszą rozpryskową). Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych
poniżej
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.
Rodzaj lepiszcza
Temperatury (oC)
1
Emulsja asfaltowa kationowa
od 20 do 40 *)
2
Asfalt drogowy D 200
od 140 do 150
3
Asfalt drogowy D 300
od 130 do 140
*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i
odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
3. OBMIAR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
3.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: -m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, -m2 (metr kwadratowy)
powierzchni skropionej.
. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
5.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
--mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
-- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
b) Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
-- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
--podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
-- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
--przeprowadzenie pomiarów i badań
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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7 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

1. MATERIAŁY
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.
1.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
-- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń
i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
-- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
1.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
-- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
-- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
--kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor może dopuścić
do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023
[9], dla których wymagania zostaną określone w SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla:
-- klasy co najmniej II -dla podbudowy zasadniczej,
--klasy II i III -dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co
najmniej 2.
2. Wykonanie robót
2.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „ Części ogólnej”
2.2. Konstrukcja jezdni
2.2.1. Warstwa tłucznia
Warstwa tłucznia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie cząstek
podłoża do warstw wyżej leżących. W przypadku zastosowania warstwy odcinającej z materiału
ziarnistego powinien być spełniony warunek wyrażony wzorem:
D15 <= d85 w którym
D15 -wymiar ziarna warstwy zabezpieczanej przed przenikaniem, odpowiadający na krzywe składu
ziarnowego 15% zawartości.
d85 -wymiar ziarn podłoża gruntowego lub materiału ziarnistego warstwy zabezpieczającej przed
przenikaniem, odpowiadający na krzywej składu ziarnowego 85% zawartości
2.2.2. Dolna warstwa nawierzchni lub podbudowy
powinna być zagęszczona bez klinowania
2.2.3. Górna warstwa nawierzchni lub podbudowy
Górną warstwę podbudowy klinuje się klińcem 4/20 i kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4
(wg. BN83/6774-02), ewentualnie klińcem 4/20 lub kruszywem naturalnym otoczonym lepiszczem.
Górną warstwę nawierzchni klinuje się klińcem i kruszywem granulowanym 0,075/4
2.2.4. Grubość warstw
Minimalna grubość warstw podbudowy lub nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 7 cm
Tolerancja grubości po zagęszczeniu i zaklinowaniu w stosunku do podanej w projekcie nie powinna
przekraczać ± 2 cm
Podbudowy i nawierzchnie o grubości powyżej 20 cm należy wykonać w dwóch warstwach.
Konstrukcja jednowarstwowa powinna spełniać wymagania dla warstw górnych.
2.2.5. Szerokość podbudowy i nawierzchni,
spadki poprzeczne i tolerancje równości w kierunku podłużnym i poprzecznym należy wykonać wg.
PN-84-S-96023
3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od
1,5krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać
w dwóch warstwach.
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Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego,
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy 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 dolnej 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
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego 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 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.
4. OBMIAR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.
5. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
a) dla dolnej warstwy
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót,
--przygotowanie podłoża,
-- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
--rozłoSenie dolnej warstwy kruszywa,
-- zagęszczenie warstwy dolnrj
--przeprowadzenie pomiarów
b) dla warstwy górnej
-mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
-zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilSaniem wodą
-posypanie górnej warstwy miałem kamiennym
-utrzymanie podbudowy w czasie robót.

23

8 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. MATERIAŁY
1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.
2. WYKONANIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
2.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do
wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
-- doborze kruszywa do mieszanki,
-- doborze ilości cementu,
-- doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i
2. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi,
poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą
równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania
prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą
Inżyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można
przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed
rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją + 10% i -20% jej wartości.
3.1. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta.
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.
3.2. Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość
około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm.
Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub
prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do
1,0.
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W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie
szczelin pozornych jest konieczne.
3.3. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę
techniczną, w ilości ustalonej w SST,
b) b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody
Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inżyniera.
4. OBMIAR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
5. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót,
-- dostarczenie materiałów,
--wyprodukowanie mieszanki,
--transport na miejsce wbudowania,
--przygotowanie podłoża,
-- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
-- rozłoSenie i zagęszczenie mieszanki,
-- ewentualne nacinanie szczelin,
--pielęgnacja wykonanej podbudowy,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNOASFALTOWYMI

1. MATERIAŁY
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3
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1.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w ST
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
1.3. Wypełniacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypełniacz
wapienny spełniający wymagania podane w ST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
1.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w ST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
2. WYKONANIE ROBÓT
2.1. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-asfaltową
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w ST 6 „Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy
wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy
sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. Frezowanie nawierzchni należy wykonać
zgodnie z ST 2”.
2.2. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w
mieszance. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej
warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien
wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej
linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. Maksymalna grubość
układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm
warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających od 6 do 8
cm. Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w ST „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”
Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i
wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w ST „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”
Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na
podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi Inżynierowi do akceptacji sposób zagęszczania warstw
wyrównawczych w zależności od ich grubości.
2.3. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym
stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia
podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.
3 OBMIAR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
3.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) [lub t –(tona)] wbudowanej mieszanki mineralnoasfaltowej.
4. ODBIÓR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
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4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
5.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg (t) wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robót,
-- dostarczenie materiałów,
- -oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń
na pobocze
--posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń
obcych krawężników i oporników
--ręczne lub mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i
profilem,
--przeprowadzenie pomiarów – sprawdzenie profilu poprzecznego i podłużnego.

10 WYRÓWNANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania tłuczniem
Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia podbudowy powinna zostać
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z ST 6 „Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych” Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do
wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7
cm. W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest mniejsza od grubości minimalnej
warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę należy wzruszyć na taką głębokość, aby wraz z
przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność. Prace pomiarowe
powinny być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie wyrównania podbudowy zgodnie z
dokumentacją projektową. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez
Wykonawcę. 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 linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w
taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich
przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa.
1.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po
zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwę wyrównawczą z
tłucznia układa się według zasad określonych w ST 7 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa.
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3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje:
-- transport materiału na plac budowy,
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robót,
--dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- -oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń
na pobocze
-- rozłożenie tłucznia,
--rozłożenie kruszywa klinującego i polewanie wodą
--zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,
- .-sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej
- -pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą
(kol.03 i 04)

11 . NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
11.1. Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt
składu mieszanki optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszankę, pobrane w
obecności Inżyniera. Zaprojektowany skład mieszanki powinien odpowiadać wymaganiom podanym
w tablicy 3 i na rysunku 1 lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawierać:
-- opis i wyniki badań gruntów,
-- określenie wilgotności optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481
[3].
1.1.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki optymalnej gruntowej
W gruntach piaszczystych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podłożu w kierunku podłużnym i uformowanym poprzecznie
ze spadkiem około 4%, należy na całej powierzchni rozłożyć równomiernie grunt doziarniający
(spoisty). Grunt doziarniający może być rozkładany bezpośrednio po przywiezieniu lub gromadzony
w pryzmach i rozkładany przed mieszaniem. Przed rozpoczęciem mieszania należy sprawdzić
wilgotność gruntów. W przypadku gdy jest ona niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 %
jej wartości, należy dodać wody do uzyskania wilgotności optymalnej, a w przypadku gdy jest wyższa
o więcej niż 10% jej wartości, grunt należy przesuszyć. Mieszanie gruntów należy wykonywać do
czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Należy zwracać uwagę, aby wymieszana była
cała zaprojektowana grubość warstwy gruntu podłoża. Sprzęt mieszający powinien posuwać się
wzdłuż drogi równoległymi pasami. Ślady kolejnych przejazdów powinny nakładać się na szerokości
od 10 do 15 cm. Po zakończeniu mieszania nie powinno być w mieszance grudek gruntu większych od
0,5 cm. Wymieszany grunt należy wyrównać i wyprofilować, a następnie zagęścić walcem
ogumionym, wielokołowym lub gładkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
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Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i SST. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie
nawierzchni o grubości powyżej 15 cm, to wbudowanie mieszanki należy wykonać dwuwarstwowo.
Wszystkie wymienione wyżej czynności należy wykonać oddzielnie dla każdej warstwy.
W gruntach gliniastych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem korytowym.
Mieszankę wykonuje się w przygotowanym korycie o głębokości od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co najmniej 4%. Grunty przeznaczone do mieszanki powinny być układane w pryzmach
wzdłuż drogi lub bezpośrednio dowożone do koryta. Rozkłada się je tak, aby grubość warstwy
mieszanej nie przekraczała 15 cm. Układanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego należy
wykonywać na przemian. Grubość warstw zależy od proporcji gruntów w mieszance optymalnej.
Dla ochrony pionowych krawędzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca się okładanie krawędzi jedną lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawianym rębem, które należy usunąć po przemieszaniu gruntów.
W gruntach gliniastych dopuszcza się także wbudowywanie mieszanki sposobem
powierzchniowym (w przypadku, gdy w podłożu zalegają lekkie gliny).
Zasady wykonywania robót sposobem powierzchniowym są analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podłoża powinien być
większy od 2%.
2. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST
3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót,
-- dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość,
-- wymieszanie materiałów,
-- wyrównanie do wymaganego profilu,
-- skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót,
-- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowań,
-- dostarczenie do miejsca wbudowania i rozłożenie środka chemicznego,
-- wymieszanie w korycie z gruntem podłoża,
-- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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12 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Podłoże
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić
Is 3 1,0.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
4 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
1.3. Podbudowa
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić: -- podłoże z gruntu
rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone
do Is 3 1,0,
-- istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej
z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją projektową. Warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich OST.
1.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować
krawężniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawężniki
kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj stosowanych krawężników powinien być zgodny z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne z ST 16 „Krawężniki
betonowe”.
1.5. Podsypka
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 [1].
Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, SST lub
wskazaniami Inżyniera.
1.6. Układanie płyt
1.6.1. Sposób układania płyt
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być
zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Ogólne zasady układania płyt na
prostych i łukach podano w p. 5.6.2 i 5.6.3.
1.6.2. Układanie płyt na odcinkach prostych
Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z
nich były prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone płyty
infuły lub połówki. Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami
prostopadłymi do osi drogi albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45o z infułami.
1.6.3. Układanie płyt na łukach
Płyty sześciokątne na łukach powinny być
ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych
pokrywały się z promieniami łuku. Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam
sposób jak na odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, Se w przypadku ułożenia płyt rzędami
prostopadłymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się
z promieniami łuku. W przypadku ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być
nachylone pod kątem 45o do stycznych łuku.
1.7. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
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Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie -piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie
spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 3 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej
niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową -przed zalaniem spoiny powinny
być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt.
1.8. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w
przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczelin dylatacyjne powinny być wypełnione
masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową.
W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt sześciokątnych i kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane
również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz szczelin
poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych.
3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- przygotowanie podłoża lub podbudowy,
-- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne”.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych i ażurowych obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robót,
-- przygotowanie podłoża lub podbudowy,
--dostarczenie materiałów,
--wykonanie podsypki,
--ułożenie płyt oraz oczyszczenie i wyregulowanie spoin,
--wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
-- pielęgnację nawierzchni,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań

13 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-- doborze składników mieszanki mineralnej,
-- doborze optymalnej ilości asfaltu,
-- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoSeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
1.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek
sit #, mm
Zawartość
asfaltu

Przechodzi
przez: 25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, % m/m

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm
od 0
od 0 do
od 0 do 8
do 20
16 lub od lub od 0
0 do 12,8 do 6,3

od 0
do 20

od 0
do 201)

od 0
do 16

od 0
do12,8

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59
(41÷71)

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64
(36÷65)

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71
(29÷59)

100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50
29÷38
(62÷71)

100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36
(64÷79)

100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58
30÷42
(58÷70)

100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
35÷48
(52÷65)

20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10
5,0÷6,5

26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11
5,0÷6,5

27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12
5,5÷6,5

20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7
4,5÷5,6

20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15
4,3÷5,4

18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9
4,8÷6,0

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9
4,8÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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1.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w
tablicy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej
i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8¸13.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1
do 5.
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego
Lp.
Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zależności od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
nie wymaga się

≥14,0≥ (318)4)

≥5,5 2)

≥10,0 3)

3

Moduł sztywności pełzania 1), MPa
Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, kN
Odkształcenie próbek jw., mm

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %
Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 75,0 do 90,0

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

≥98,0
≥98,0
od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

1
2

6

7
8

od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

od 78,0 do 86,0

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0 od 5,0 do 7,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje -zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania
składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

1.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. Drogi i place

1 Drogi klasy A, S i GP
2 Drogi klasy G i Z
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

podłoże pod warstwę
ścieralną
wiążącą i wzmacniającą
6
9

9
12

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
Tablica 8.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp.

Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z mechanicznie kruszywa stabilizowanego
od 0,5 do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem
od 0,3 do 0,5
4 Nawierzchnia powierzchni asfaltowa o chropowatej
od 0,2 do 0,5
1.4. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości
ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
podano w tablicy 9.
1.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia
jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej
warstwy grubości L 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
1.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się
bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
-dla asfaltu D 50 130o C,
-dla asfaltu D 70 125o C,
-dla asfaltu D 100 120o C,
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-dla polimeroasfaltu -wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania
złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
21.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 0 „Wymagania ogólne” pkt 7 Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania PN-S96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 4.2. Cena
jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
a) dla warstwy wiążącej
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
-- dostarczenie materiałów,
--posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
-- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- -ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki
--obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
--przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjitechnicznej.
b) dla warstwy ścieralnej
-posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych
-mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej
zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki
-ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach dla rozkładarki
-mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i
urządzeniach obcych
-Obcięcie krawędzi

14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać
bezpośrednio na
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podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
pkt. 4 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
1.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,
może stanowić:
-- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
-- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
-- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w
dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
1.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
1.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
1.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru -wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddana do ruchu.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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-- przygotowanie podłoża,
-- ewentualnie wykonanie podbudowy,
-- wykonanie podsypki,
-- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne”.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robót,
--wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
--dostarczenie materiałów,
--wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem
- -zagęszczenie podsypki wibratorem
- -wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
--ułożenie i ubicie kostki z przycięciem na krawędziach
- -ubicie kostki wibratorem
- -wymiana kostek popękanych przy ubijaniu
-- wypełnienie spoin z uprzednim jego przesianiem
-- przeprowadzenie badań i pomiarów

15 CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
1. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Płyty chodnikowe betonowe -klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych
betonowych:
A -płyta normalna kwadratowa,
B -płyta połówkowa,
C -płyta infuła,
D -płyta narożnikowa ścięta,
E -płyta narożnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa -1,
płyta dwuwarstwowa -2.
2.2.3. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
rozróżnia
się gatunki płyt:
-gatunek I -G1,
gatunek II -G2.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/677503/03 [8].
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Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach
35 x 17,5 cm gat. I:
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
3.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.4 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
3.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
3.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST 5 „Warstwy odsączające i
odcinające”.
3.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się
powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w
jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać
zaprawą cementowo-piaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo.
Płyty mogą być przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy
użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
3.6. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na
łukach nie powinna być większa niż 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być
zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
3.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10
dni.
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4. OBMIAR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
5. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
--ew. wykonanie warstwy odsączającej,
-- rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-- ułoSenie płyt z ręcznym ubiciem
-- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
-- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
--przeprowadzenie badań i pomiarów

16 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
1.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
1.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
1.4. Ustawienie krawężników betonowych
1.4.1. Zasady ustawiania krawężników
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Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm
lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
1.4.1. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
1.4.2. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku
1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla ław betonowych
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- wykonanie koryta pod ławę,
-- wykonanie ławy,
-- wykonanie podsypki.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena wykonania 1 m rowka pod krawężnik obejmuje:
--wyznaczenie osi wykopu,
--ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
-- wyrównanie dna i ścian wykopu
- -uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
b) Cena wykonania 1 m3 ławy betonowej z betonu B-10 pod krawężnik lub ściek obejmuje
--przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych
--wykonanie ławy betonowej z betonu B-10
- -rozebranie deskowania
- -Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
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c) Cena ustawienia 1 mb krawężnika betonowego na ławie betonowej
--przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej lub piaskowej z jej rozścieleniem
- -rozścielenie podsypki piaskowej
- -ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych
--wypełnienie spoin krawężników zaprawą z jej przygotowaniem
--zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
-- przeprowadzenie badań i pomiarów

17 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
1.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę)
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
1.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- wykonane koryto,
-- wykonana podsypka.
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4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--dostarczenie materiałów,
--rozścielenie i ubicie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem
--ustawienie obrzeża,
- -wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych
--oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem
--obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
--wykonanie badań i pomiarów

18 ŚCIEKI ULICZNE
18 A ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi
oś wykopu pod ławę.
1.3. Wykop pod ławę
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i
PN-B06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą
pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku
terenowego stosowana jest ława zwykła. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.
1.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
1.4.1. Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją
projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy
B-15 i klasy B-10. Wykonanie ławy betonowej podano w ST 16 „Krawężniki betonowe”.
1.5. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją
projektową oraz z postanowieniami według pkt.16 „Krawężniki betonowe”.
1.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowopiaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. Spoiny elementów
prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na
ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie
betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem
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należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano
prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią
należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić
piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- wykop pod ławę,
-- wykonana ława,
-- wykonana podsypka.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:
--prace pomiarowe i przygotowawcze,
--dostarczenie materiałów,
-- rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo -piaskowej wraz z jej przygotowaniem
--ułożenie elementów ściekowych według żądanych spadków,
--wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementową z jej przygotowaniem lub zalanie spoin bitumiczną
masą zalewową
--zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,
- -pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową - przeprowadzenie pomiarów i badań
18 B ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ, KLINKIERU LUB KOSTKI BETONOWEJ
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami (nawierzchniami)
oś ścieku stanowi oś koryta pod ławę.
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1.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawężników
Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawężnikowego i
międzyjezdniowego oraz ustawienie krawężników na ławach powinno być zgodne z dokumentacją
projektową oraz postanowieniami pkt.16 „Krawężniki betonowe”.
1.4. Wykonanie ścieku z kostki kamiennej, klinkieru lub kostki betonowej
Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosuje się ścieki przykrawężnikowe i
międzyjezdniowe z 2 rzędów kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, obniżonych w stosunku do
krawędzi nawierzchni o 1 do 2 cm., klinkieru drogowego lub z kostki betonowej Na ławie betonowej
należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości zgodnej z dokumentacją projektową Na
wykonanej podsypce należy ułożyć ściek z kostki nieregularnej lub rzędowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety ścieku. Szerokość spoin między poszczególnymi
kostkami nie powinna przekraczać 2 mm. ułożoną kostkę należy ubić przy pomocy ubijaków ręcznych
lub mechanicznych. Kostki pęknięte należy wymienić na całe.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki kamiennej, klinkieru
drogowego lub kostki betonowej.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- wykop pod ławę,
-- wykonana ława,
-- wykonana podsypka.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej, klinkieru lub kostki betonowej obejmuje:
-- prace pomiarowe i przygotowawcze,
--dostarczenie materiałów,
- -rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo -piaskowej wraz z jej, przygotowaniem
- -ułożenie kostki betonowej na wyprofilowanej podsypce
- -przycięcie kostki betonowej według potrzeby
- -sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego
- -dwukrotne ubicie ubijakiem ręcznym kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej lub
jednokrotne na podsypce cementowo -piaskowej wraz z wymianą uszkodzonych cegieł
- -wyregulowanie i oczyszczenie spoin
- -wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z jej przygotowaniem oraz pielęgnacja spoin
cement
--zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie,
--przeprowadzenie pomiarów i badań
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19 OZNAKOWANIE POZIOME
1. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
1.1.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą
grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jednolub wieloskładnikowych. Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na
nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w
procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania
cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
1.1.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-lub
dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi
na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku
reakcji chemicznej. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny
dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć
warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania
grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna,
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
1.1.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienko-i grubo-warstwowego
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w
materiałach do znakowania:
-- cienkowarstwowego 30% (m/m),
-- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
1.1.4. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane
powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na
wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny
ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. Właściwości kulek szklanych określa
aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
1.1.5. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1%
cząstek mniejszych niż 90 mm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być
określona w SST. Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97
[4].
1.1.6. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie
opadów deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu
odblaskowego może być:
-- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni
nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
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-- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko
w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone
warstwami odpornymi na ścieranie. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć
żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy
jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi
polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm.
Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania
czasowego -żółta. Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna,
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
1.1.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę
warunków pracy i środowiska Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać
substancji
.1.2. Wykonanie znakowania drogi
1.2.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
1.2.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych -zgodne z poniższymi wskazaniami. Farbę do znakowania
cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do uzyskania
pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie
opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. Farbę
należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego
na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac,
określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej
niż o 20%. Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
1.2.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych -zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący
należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego
na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie
prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej,
więcej niż o 20%. W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być
wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość,
wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju
sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność
nakładanego termoplastu do nawierzchni. W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych
prace można wykonywać ręcznie, przy użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
1.2.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych -zgodne z poniższymi wskazaniami.
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Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną
uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego
oznakowania. Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość
uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe
elementy odblaskowe. W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład
(primer) poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do
nawierzchni.
1.3. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę
należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie
oznakowania:
-- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
-- grubowarstwowego, metodą frezowania,
-- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Usuwanie
oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy
czarnej. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania
robót, może być dokonany po:
-- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
-- przedznakowaniu,
-- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
-- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
-- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.
3.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
3.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
-- na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
-- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
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-- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
-- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,
b) b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi:
co najmniej 24 miesiące. W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów
gwarancyjnych dla oznakowań:
a) cienkowarstwowych
-- dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w
przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań
wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,
-- na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami,
pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i
drobnych elementów do 3 miesięcy,
-- na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1
miesiąca,
-- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na
złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi,
na nawierzchniach smołowych (także z powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i
zamiatarki)-w zasadzie gwarancji nie powinno się udzielać,
-- w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny
należałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy
wymalowaniu jesiennym;
b) grubowarstwowych
-- na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii
segregacyjnych do 1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
-- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
-- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
-- oczyszczenie podłoża (nawierzchni) w miejscach przewidzianych do malowania,
- -wznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania
- -Przygotowanie farby chlorokauczukowej
-- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię
drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach
drogowych poziomych”,-ręczne lub mechanicznie
--ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

20 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
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-- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
-- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość
zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
1.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy fundamentowe
powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast
do wykonania w nich robót fundamentowych.
1.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie
między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i
dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna
powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę
powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.
1.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy
wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24]. Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź
rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu
powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt
należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne
fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po
wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym
zagęszczeniem gruntu.
1.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków -słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia
znaku:
-- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
-- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
-- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].
1.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011
[20]. Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów
spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mmi ± 1,0 mm dla spoiny o
grubości powyżej 6 mm. Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi
do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. Złącza spawane nie powinny mieć wad
większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić wady większe niż podane w tablicy jeśli
uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
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Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny
Krater w spoinie
Wklęśnięcie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica spoiny

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

1.6. Konstrukcje wsporcze
1.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub
dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni
większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd -muszą
być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju
urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub
wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników
pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Inżynier.
1.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi -zaleca się
stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnią terenu. W szczególności -zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub
przegubów w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na
obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna
strona łuków drogi itp.). Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby
powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie
przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej
części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.
1.6.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego -przez konstrukcję
wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić
możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
1.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch
słupach lub podporach -odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu większej liczby słupów niż dwa odległość między nimi może być mniejsza.
1.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp.
lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad
powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.
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1.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z
tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane
odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
1.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej
przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez cały okres użytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki
dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub
znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. Tarcza znaku składanego musi
wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W
szczególności -żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób
powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. Nie dopuszcza się
zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
1.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
3.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
a) dla 1 szt słupka stalowego
-wytyczenie miejsca pod słupek
-wykonanie dołu
-dostarczenie materiału
-ustawienie słupka do pionu
-zasypanie gruzem i ziemią
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b) dla zamontowania lub zdjęcie1 szt znaku lub tabliczki
-przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków
-zdjęcie ze słupków znaków drogowych

21 REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakowania temperatura nawierzchni i
powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna podłoża powinna być zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
1.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić ręcznie lub mechanicznie
powierzchnie nawierzchni w obrębie pasa przewidzianego do malowania z pyłu, kurzu, piasku,
smarów, olejów i innych zanieczyszczeń.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowienia) oznakowania poziomego powinna
być czysta i sucha.
1.4. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi należy dokonać
przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego są niewidoczne lub w
miejscach zmian dotychczasowego oznakowania. W przypadku wystąpienia elementów
dotychczasowego oznakowania nie wymagających remontu (odnowienia) należy je oznaczyć jako
wyłączone z remontu. Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę stosując się
do ustaleń zawartych w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [1], SST i wskazaniach
Inżyniera.
1.5. Wykonanie remontu znakowania drogi
1.5.1. Czynności przy znakowaniu drogi
Remont znakowania drogi obejmuje:
--zabezpieczenie miejsca robót przez ustawienie pachołków gumowych, zapór itp., dowożonych
samochodem dostawczym lub ciągnikiem z przyczepą,
--przygotowanie farby lub materiałów prefabrykowanych,
--ręczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znaków na jezdni,
--ochronę świeżo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,
-przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających (pachołków gumowych) w miarę
postępu robót.
1.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi i
grubowarstwowymi
Po spełnieniu warunków zawartych w punktach 5.1 -5.4 można przystąpić do wykonania
znakowania drogi materiałami, odpowiadającymi wymaganiom pktu 2, ręcznie pędzlami lub
mechanicznie malowarką, której wydajność należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac (zwykle,
przy robotach remontowych, wystarczy malowarka sterowana przez idącego pracownika). Decyzję
dotyczącą sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
W przypadku pozostawienia bez konieczności remontu (odnowienia) części oznakowania poziomego,
elementy odnowione należy wykonać przy użyciu materiałów o podobnych parametrach technicznych.
W przypadku odnowienia częściowo widocznych elementów oznakowania wykonanego materiałami
grubowarstwowymi, przed powtórnym wykonaniem elementu należy sprawdzić, czy grubość nie
przekracza 5 mm. O ile ten warunek nie będzie spełniony istniejące oznakowanie należy usunąć przez
frezowanie lub inną metodą uzgodnioną z Inżynierem.
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Zasady wykonania remontu oznakowania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 19
„Oznakowanie poziome”.
1.5.3. Wykonanie remontu znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie remontu powinno spełniać warunki zawarte w pkcie 1.5.2. Uszkodzone punktowe
elementy odblaskowe należy usunąć przy pomocy prostych narzędzi, dokładnie oczyścić ze starego
kleju miejsce po uszkodzonych lub brakujących elementach odblaskowych i uzupełnić braki tego
samego rodzaju punktowymi elementami odblaskowymi.
1.5.4. Znakowanie materiałami prefabrykowanymi
Prefabrykowane materiały do znakowania nawierzchni, odpowiadające wymaganiom pktu 2,
w tym: -a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znaków, taśm o szerokości linii oznakowania,
należy ułożyć w wyznaczonych miejscach, przyklejając je do jezdni na zimno przez docisk,
-b) masy termoplastyczne w arkuszach należy ułożyć w wyznaczonych miejscach, podgrzać do
temperatury określonej przez producenta, dzięki czemu masa nadtopi się, przyklejając do jezdni.
Układanie taśm można dokonywać ręcznie lub przy pomocy układarek sterowanych przez idącego
pracownika.
1.5.5. Tymczasowe znakowanie drogi
Tymczasowe znakowanie fragmentów drogi i skrzyżowań, przy wprowadzaniu czasowej
organizacji ruchu, wykonuje się z materiału o barwie żółtej. Okres użytkowania tymczasowego
oznakowania drogowego wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. Do tymczasowego
znakowania jezdni można stosować:
--farby o obniżonej trwałości, układane na nawierzchni według wymagań pktu 1.5.2,
--taśmy samoprzylepne, o trwałości dostosowanej do okresu użytkowania oznakowania, układane
według wymagań pktu 1.5.4.
1.6. Usuwanie elementów dotychczasowego oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę
należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie
oznakowania:
-- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
-- grubowarstwowego, metodą frezowania,
-- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Usuwanie
oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy
czarnej.
1.7. Odwiezienie materiałów pozostałych po usunięciu oznakowania
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy odwieźć z drogi tak, aby nie
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową remontu oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znaków i powierzchni usuniętego oznakowania lub liczba (sztuka)
umieszczonych elementów punktowych i usuniętych elementów punktowych.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór ostateczny i pogwarancyjny
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny powinny
odpowiadać zasadom podanym w pkt. 19 „Oznakowanie poziome”.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
-. Cena 1 m2 wykonania znakowania poziomego obejmuje:
--prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
--przygotowanie i dostarczenie materiałów,
--oczyszczenie podłoża (nawierzchni), przedznakowanie,
--naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie oznakowania),
--ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
--przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.
b) Cena 1 m2 usuniętego oznakowania poziomego obejmuje:
--roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
--usunięcie (frezowanie itp.) istniejącego oznakowania,
--odwiezienie pozostałości materiałów po usunięciu oznakowania.
-. Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu odblaskowego obejmuje:
--roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
--przygotowanie i dostarczenie materiałów,
--punktowe oczyszczenie podłoża,
--mocowanie elementów odblaskowych,
--ochrona elementów przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.
-Cena 1 szt. usuniętego uszkodzonego elementu odblaskowego obejmuje:
--roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
--usunięcie uszkodzonego elementu,
--oczyszczenie nawierzchni z resztek kleju,
--odwiezienie pozostałości materiałów po usuniętym oznakowaniu.

22 REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót przy remoncie oznakowania pionowego powinny odpowiadać
warunkom podanym w ST 20 „Oznakowanie pionowe” oraz spełniać warunki podane w dalszym
ciągu.
1.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy określić:
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a) a) rodzaj znaku, który uległ uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny, inny),
b) b) element znaku, który uległ uszkodzeniu (tarcza, konstrukcja wsporcza, fundament do
zamocowania konstrukcji itp.),
c) c) rodzaj uszkodzenia, w zależności od którego można będzie ustalić zakres robót przy remoncie,
np.:
--wymiana całego znaku,
--wymiana tarczy znaku,
--wymiana konstrukcji wsporczej (słupka),
--drobna naprawa konstrukcji bez wymiany itp.,
d) d) kolejność i sposób wykonania remontu, na które należy uzyskać akceptację Inżyniera.
1.4. Roboty rozbiórkowe
Po spełnieniu warunków zawartych w p. 1.1, 1.2, 1.3 można przystąpić do wykonania remontu
rozpoczynając od robót rozbiórkowych uszkodzonych elementów znaku lub całego znaku, zgodnie z
ustaleniami z Inżynierem co do sposobu i terminu wykonania remontu.
Elementy uszkodzone i zdemontowane należy odwieźć w miejsce uzgodnione z Inżynierem. Po
wykonaniu robót rozbiórkowych (demontażu) można przystąpić do wymiany (zamontowania) znaków
lub ich elementów.
1.5. Rodzaje robót remontowych i sposób ich naprawy
Następujące podstawowe usterki oznakowania pionowego wymagają napraw lub wymiany
elementów:
a) a) konstrukcje wsporcze:
--słup jest zgięty, skręcony, złamany, spękany względnie brak jest całego słupa (słup wyprostować lub
wymienić),
--słup jest odchylony od pozycji pionowej więcej niż ± 1% (słup ustawić pionowo),
--słup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w sposób nietrwały (wzmocnić osadzenie słupa, ew.
naprawić fundament),
--konstrukcje wsporcze bramowe lub wysięgnikowe są niestabilne (dokręcić lub uzupełnić śruby
kotwiące w fundamencie i wszystkie śruby, listwy, wkręty, nakrętki włącznikach metalowych),
b) b) tarcze znaków:
--brak jest całej tarczy znaku lub została ona uszkodzona, zgięta lub złamana (zamontować nowa
tarczę),
--symbole lub napisy na tarczy znaku są nieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy -umyć ją, w
przypadku zniszczenia symbolu lub napisu -tarczę odmalować lub wymienić),
--tarcza znaku jest zasłonięta przez inne znaki, konstrukcje lub roślinność (jeśli można, to usunąć
przeszkodę zasłaniającą lub przestawić znak),
--lico znaku nie jest ustawione w przybliżeniu pod kątem prostym do nadjeżdżających pojazdów
(ustawić prawidłowo),
--wysokość tarczy znaku nad terenem jest nieprawidłowa (skorygować wysokość tarczy, jeśli
odchyłka w wysokości umieszczenia znaku wynosi więcej niż ± 2 cm),
--tarcza znaku nie znajduje się w położeniu pionowym, a krawędź górna i dolna nie jest ustawiona
poziomo (skorygować ustawienie tarczy, zwykle przez poprawne ustawienie konstrukcji wsporczej),
--na metalowej tarczy znaku pojawiła się rdza (odrdzewić i pomalować tarczę lub ją wymienić),
--niewłaściwa jest odblaskowość (w nocy) znaku odblaskowego (wymienić folię odblaskową na tarczy
lub całą tarczę),
--tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odpryski, pęcherze, złuszczenia (tarczę oczyścić i
pomalować),
c) c) znaki prześwietlane i oświetlane (dodatkowe usterki związane z instalacją elektryczną):
--niewłaściwie ustawione są oprawy oświetleniowe znaku oświetlanego (uregulować kąt pochylenia
opraw oświetleniowych w stosunku do tarczy znaku),
--uszkodzone są oprawy oświetleniowe znaku oświetlanego, w tym zmatowiałe reflektory, popękane
lub potłuczone elementy szklane, wadliwe uszczelki i bezpieczniki, brakuje śrub i nakrętek itp.
(naprawić lub wymienić wadliwe elementy),
--przepalone są źródła światła (wymienić żarówki lub świetlówki),
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--zabrudzone są elementy oświetleniowe jak soczewki, reflektory, źródła światła (oczyścić przy okazji
wymiany żarówek lub świetlówek; po czyszczeniu sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych i
mechanicznych),
--uszkodzone są przewody elektryczne (naprawić lub wymienić fragmenty przewodów). Nowy znak
powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o znakach drogowych pionowych [1].
Nowy znak lub jego wymieniony element musi spełniać takie same warunki w zakresie jakości,
wielkości, rodzaju użytego materiału tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentów itp. jak pozostałe
znaki występujące na tej drodze. Jakiekolwiek odstępstwa muszą być akceptowane przez Inżyniera.
Lokalizację wymienionego znaku można zmienić tylko za zgodą Inżyniera.
Każdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana) konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową, zgodnie z pktem 5.13 OST D-07.02.01 „Oznakowanie
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania pionowego są:
a) a) dla znaków konwencjonalnych:
--szt. (sztuka) dla demontażu i montażu tarczy znaku,
--szt. (sztuka) dla demontażu i montażu konstrukcji wsporczej (słupka),
--szt. (sztuka) dla demontażu i montażu fundamentu prefabrykowanego,
--m3 (metr sześcienny) dla rozebrania i wykonania fundamentu tradycyjnego,
--szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementów),
b) b) dla znaków tablicowych:
--m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontażu i montażu tablicy,
--m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontażu i montażu konstrukcji wsporczej,
--Mg (megagram) w przypadku demontażu i montażu konstrukcji bramowej,
--szt. (sztuka) dla demontażu i montażu fundamentów prefabrykowanych,
--m3 (metr sześcienny) dla rozebrania i wykonania fundamentów tradycyjnych,
--szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementów).
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót remontu oznakowania pionowego (poszczególnych znaków lub ich elementów)
dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny powinien być jakościowych
określonych w pktach 2, 5 i 6.
3.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
--roboty przygotowawcze,
--roboty rozbiórkowe przy demontażu,
--transport zdemontowanych elementów,
--transport nowych elementów,
--roboty przy montażu nowych elementów.

23 REMONT CZĄSTKOWYNAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1 WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić
sposób naprawy, korzystając np. z tablicy 1. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju
lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:
--pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość
umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np.
prostokąta,
--usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
--usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
--dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i
pyłu.
1.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni
Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze należy przygotować do wypełnienia i wypełnić
1.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralnoasfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno”
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 1.2), należy
spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5
l/m2 -przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaś przy
zastosowaniu mieszanek mineralnoasfaltowych „na gorąco” -zamiast spryskania bocznych ścianek
naprawianego uszkodzenia alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowoasfaltowe Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek
oraz listew profilowych.
W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo
spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej
zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni.
Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy
zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy
zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.
Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego naprawieniu należy
niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i
głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową
1.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej
1.5.1. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej
mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu „slurry seal”
Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (poniżej 10%
powierzchni remontowanego odcinka drogi) można stosować konfekcjonowane mieszanki mineralno-
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emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mmlub od 0 do 4 mm) w zależności od
głębokości tekstury warstwy ścieralnej. Im głębsza jest tekstura, tym większe ziarna powinny być w
zastosowanej mieszance mineralnoemulsyjnej. Naprawione podłoże musi być bardzo czyste i
pożądane jest by było nieco wilgotne, ale w żadnym przypadku nie może być mokre. Suche podłoże
przyspiesza wiązanie mieszanki. Dla uzyskania lepszego powiązania z istniejącym podłożem należy
powierzchnię starej warstwy asfaltowej spryskać emulsją w ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeć
szczotkami w podłoże rozcieńczone wodą (w stosunku 1:1) konfekcjonowaną mieszankę mineralnoemulsyjną w ilości od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby utrzymać czas wysychania i wiązania zaprawy w
racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) należy pracować tylko przy suchej i gorącej pogodzie
(temperatura podłoża powyżej 10oC), a zaprawę nanosić tylko w cienkich warstwach (do 3 kg/m2 w
jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania większej ilości należy to zrobić w dwóch warstwach po 3
kg/m2). Druga warstwa może być wbudowana dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną należy wylewać ze szczelnych pojemników i
rozprowadzać przy pomocy gumowych listew przesuwanych ręcznie po powierzchni lub też przy
pomocy ręcznie przesuwanych urządzeń rozkładających (skrzynie bez dna z gumowymi listwami
ściągającymi). Wykonane uszczelnienie (uzupełnienie zaprawy) może być oddane do ruchu dopiero
po całkowitym wyschnięciu mieszanki w rozłożonej warstwie. W zależności od temperatury i
wilgotności powietrza celowe jest ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h w ciągu 1 do 3 dni.
1.5.2. Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypełnienia
Mieszanki do wypełniania porów, składając się z drobnoziarniżtego piasku, wypełniacza i
asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym, mogą wnikać w czyste pory w warstwie ścieralnej i
nieco rozpuszczać (zmiękczać) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, Se zapewnia to
mocne połączenie mieszanki z podłożem. Mieszanki należy stosować przy suchej pogodzie i
temperaturze powietrza powyżej 5oC. Podłoże musi mieć oczyszczone pory i być suche. Mieszankę
nanosi się bardzo cienką warstwą (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie ściąga się ją listwami.
Bezwzględnie należy unikać wypełniania wybojów tą mieszanką, gdyż w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obniżenie stabilności warstwy w
takim miejscu.
Po około 10 do 20 minutach od rozłożenia mieszanki należy równomiernie posypać ją czystym
piaskiem łamanym od 1 do 2 mm lub grysemod 2 do 4 mm w ilości od 3 do 5 kg/m2. Po tym zabiegu
można oddać nawierzchnię do ruchu.
1.5.3. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej
techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem
Technologia uzupełniania ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu i warunki opisane w tej ST powinny być przestrzegane.
Technologia ta nie dotyczy dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6.
W zależności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować odpowiedni sprzęt do
ich naprawy. Przy większych powierzchniach uszkodzonych należy stosować remonter wykonujący
przy jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie grysem
granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze. Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych należy
zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną
kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca
sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod
ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy
zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury
naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do
6,3 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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2.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru robót jest t (tona) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; zaś dla
uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru jest m (metr).
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:
--przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi,
usunięcie wody),
--ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,
--ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,
--ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, usunięcie
śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 t remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robót,
--wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem reguralnych kształtów
--oczyszczenie uszkodzonych miejsc usunięciem rumoszu na pryzmę
--ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca
--rozścielenie mieszanki mineralno -bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od
głębokości uszkodzeń
--zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki
--skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem
--wywóz odpadów,
--pomiary i badania

24 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNIZ BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegające remontowi
cząstkowemu
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
obejmujące:
-- zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
-- przesuwanie rzędów kostek pod działaniem sił poziomych,
-- zniekształcenia związane z lokalnym podnoszeniem się nawierzchni lub pęknięciami w spoinach
pod wpływem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawą cementowo-piaskową,
-- osłabienia stateczności kostek przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału wypełniającego
kostki,
-- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej
jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
-- nierówności bruku z powodu pochylenia się kostek, powstających od wysysania przez opony
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samochodów piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania się kół samochodowych,
-- kostki pęknięte, zmiażdżone, uszkodzone powierzchniowo,
-- inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.
1.3. Zasady wykonywania remontu cząstkowego
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
1. 1. roboty przygotowawcze
-- wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,
-- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem i
posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki,
-- ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,
2. 2. ułożenie nawierzchni
-- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypełnieniem spoin,
-- pielęgnację nawierzchni.
1.4. Roboty przygotowawcze
1.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania
nawierzchni naprawianej z istniejącą. Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić
potrzeby prowadzenia ruchu kołowego względnie pieszego, decydując się w określonych przypadkach
na remont np. na połowie szerokości jezdni. Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu
cząstkowego akceptuje Inżynier.
1.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału z
betonowej kostki brukowej
Przy kostce ułożonej na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórkę
nawierzchni można przeprowadzić dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, drągami
stalowymi itp. Uzyskuje się dość dużo materiału zdatnego do ponownego użycia.
Rozbiórkę kostki ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych
zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle młotkami pneumatycznymi, drągami
stalowymi itp., uzyskując znacznie mniej materiału do ponownego użycia niż w przypadku
poprzednim. Szczeliny dylatacyjne wypełnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniającymi
należy oczyścić za pomocą haczyków, szczotek stalowych ręcznych lub mechanicznych, dłut, łopatek
itp. Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się,
względnie usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę. Materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki,
nadający się do ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w
miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.
1.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego
Po usunięciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża gruntowego. Jeśli są
one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju
konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiającją do akceptacji
Inżyniera. W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na
niewielkiej powierzchni można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o zawartości
np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
1.4.4. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Kształt, wymiary i barwa kostek oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze stanem
przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, kostki
otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał
kostkowy powinien być tego samego gatunku i koloru co stary. Roboty nawierzchniowe na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC.
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od
0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na
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podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Podsypkę piaskową
pod kostką należy albo:
-- spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo
-- uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, a
następnie ubić.
Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na
podbudowie. Kostkę układa się około 1,5 cm powyżej otaczającej nawierzchni, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na
kostki całe. Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i
poprzeczny otaczającej starej nawierzchni.
Szerokość spoin i szczelin dylatacyjnych pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi należy
zachować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej nawierzchni. Spoiny wypełnia się takim
samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.:
a) a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) b) zaprawą cementowo-piaskową, , jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Szczeliny dylatacyjne wypełnia się trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub
syntetycznymi masami uszczelniającymi.
Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, można używać cementu o
wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą
cementowopiaskową.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w
przypadku zwykłego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymałości
wczesnej.
Remontowaną nawierzchnię można oddać do użytku:
-- bezpośrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem,
-- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową,
-- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykłego cementu portlandzkiego do podsypki i
wypełnienia spoin jak wyżej.
2 OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej,
-- ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego,
-- wykonanie podsypki pod nową nawierzchnię.
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 7.2 OST „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót,
-- ew. przygotowanie i remont podłoża,
-- dostarczenie materiałów i sprzętu,
-- wykonanie robót rozbiórkowych,
-- wykonanie podsypki,
-- ułożenie i ubicie kostek,
-- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
-- pielęgnację nawierzchni,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje
ew. występujących robót towarzyszących (jak: obramowanie, krawężniki, ścieki), które powinny być
ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez odpowiednie OST.

25 PRZESTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe
czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. 1. roboty przygotowawcze,
2. 2. wykonanie remontu cząstkowego (przestawienia) krawężników, lub obrzeży
3. 3. roboty wykończeniowe.
1.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inżyniera:
-- ustalić lokalizację robót,
-- ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
-- ew. usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
-- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót naprawczych,
-- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
1.4. Przestawienie krawężników lub obrzeży trawnikowych
1.4.1. Zasady przestawiania krawężników lub obrzeży
Podstawowe czynności przy przestawianiu krawężników i obrzeży obejmują:
-- odkopanie zewnętrznej ściany krawężników lub obrzeża z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz
z odrzuceniem ziemi poza strefę robót,
-- wyjęcie krawężników lub obrzeży i odłożenie poza strefę robót,
-- oczyszczenie krawężników lub obrzeży z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,
-- ew. naprawa uszkodzonych ław pod krawężnikami,
-- uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej
przygotowaniem,
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-- ustawienie krawężników lub obrzeży
-- wypełnienie spoin,
-- zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników lub obrzeży wraz z ubiciem ziemi,
-- roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja spoin krawężnika, ułożenie rozebranego
chodnika, wyrównanie pobocza itp.
1.4.2. Roboty rozbiórkowe
Zakres remontu krawężnika lub obrzeża powinien dotyczyć całego obszaru uszkodzonych elementów
oraz części do niego przylegających. Przy wyznaczaniu zakresu remontu należy uwzględnić potrzeby
prowadzenia ruchu pieszego, zwłaszcza jeśli wymagana jest rozbiórka części chodnika, przylegająca
do krawężnika lub obrzeża Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Inżynier.
Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników lub obrzeży i ich wyjęcie można przeprowadzić ręcznie
przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych jak: łopat, szpadli, oskardów, drągów stalowych itp.
Krawężniki i obrzeża otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, należy
dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. Po
usunięciu krawężników i obrzeży sprawdza się stan podsypki i ław podkrawężnikowych. Stwardniałą
starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie. Natomiast starą podsypkę piaskową, w
zależności od jej stanu, albo pozostawia się, albo usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę.
1.4.3. Ewentualna naprawa ław podkrawężnikowych
W przypadku uszkodzenia ław, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy
dla rodzaju konstrukcji i materiału. W przypadku ław żwirowych, tłuczniowych lub betonowych ich
uszkodzenia można uzupełniać materiałami w sposób ustalony w pkt 16 dla ław nowych. Przy
doraźnym prowadzeniu naprawy ławy można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem
o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
1.4.4. Podsypka pod krawężnik lub obrzeże.
Podsypkę piaskową pod krawężnik lub obrzeże należy, albo:
-- spulchnić w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo
-- uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, a
następnie ubić. Podsypkę cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na ławie.
1.4.5. Ustawienie krawężnika lub obrzeża
Do remontu należy użyć, w największym zakresie, krawężniki lub obrzeża otrzymane z
rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Krawężniki i obrzeża uszkodzone lub zniszczone
należy zastąpić nowym uzupełnionym materiałem Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika
od jezdni) powinno być dostosowane do warunków sprzed rozbiórki.
Zewnętrzna ściana krawężnika, od strony chodnika, powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, żwirem względnie tłuczniem, starannie ubitym.
Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inżyniera.
1.4.6. Wypełnienie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
materiałem podobnym do materiału użytego przed remontem, np. żwirem, piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową. Zalewanie spoin zaprawą cementowo-piaskową (1:2) stosuje się w zasadzie do
krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy
oczyścić i zmyć wodą. Krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawą powinny mieć spoinę zalaną asfaltową masą zalewową jeśli znajduje się ona nad
istniejącą szczeliną dylatacyjną ławy. Pielęgnację spoin wypełnionych zaprawą należy wykonać przez
polewanie ich wodą.
Zasady wypełnienia spoin powinny odpowiadać wymaganiom pkt.16
1.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
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-- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, np. ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie
pobocza itp.
-- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przestawienia krawężnika. lub obrzeża Jednostki
obmiarowe robót towarzyszących są ustalone w odpowiednich ST
3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przestawienia krawężnika lub obrzeża obejmuje:
a) dla1mkrawęSnika
- - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- -oznakowanie robót,
- - dostarczenie materiałów i sprzętu,
- -odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze
- -wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze
- -oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej
- -ew. naprawę ław podkrawężnikowych,
- -uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo -piaskowej wraz, z jej
przygotowaniem - -ustawienie krawężników
- -wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem
- -zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi
- -.pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą
- - przeprowadzenie pomiarów i badań
b) dla 1 m obrzeża
-.odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi
-wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze
-oczyszczenie obrzeży
-uzupełnienie i wyrównanie podsypki wraz z ubiciem
-ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa
-obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem
-wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
-pielęgnacja spoin obrzeży przez polewanie wodą

26 REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA ORAZ
NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Uszkodzenia chodnika z płyt betonowych, podlegające remontowi cząstkowemu
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia chodnika, obejmujące:
- - zapadnięcia i wyboje fragmentów chodnika,
-- osiadanie chodnika w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej
jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
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- - nierówności chodnika z powodu przechylenia się płyt,
- - płyty pęknięte, połamane i uszkodzone,
- - inne uszkodzenia, deformujące chodnik w sposób odbiegający od jego prawidłowego stanu.
1.3. Zasady wykonywania remontu cząstkowego
Wykonanie remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych obejmuje:
1.1. roboty przygotowawcze
-- wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,
-- rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z
rozbiórki,
-- ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,
2.2. ułożenie nawierzchni
-- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-- ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych z wypełnieniem spoin,
-- pielęgnację chodnika.
1.4. Roboty przygotowawcze
1.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania
nawierzchni naprawianej z istniejącą.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie szerokości chodnika.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier.
1.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego
materiału
Przy chodniku ułożonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórkę
nawierzchni można przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych.
Rozbiórkę chodnika ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych zaprawą
cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle drągami stalowymi, uzyskując znacznie mniej
materiału do ponownego użycia niż w przypadku poprzednim. Stwardniałą starą podsypkę
cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starą
podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, względnie usuwa się
zanieczyszczoną górną jej warstwę. Płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki, nadające się do
ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie
kolidujących z wykonywaniem robót.
1.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego
Po usunięciu płyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża
gruntowego. Jeśli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób
właściwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca,
przedstawiając ją do akceptacji Inżyniera. W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego
wyrównania podbudowy na niewielkiej powierzchni można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją
chudym betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
1.4.4. Ułożenie chodnika z płyt betonowych
Kształt, wymiary i odcień płyt oraz ich układ powinny być identyczne ze stanem przed
przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, płyty otrzymane z
rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być tego
samego gatunku co stary.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
chodnik należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą
itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Podsypkę piaskową pod płyty chodnikowe należy albo:
-- spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo
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-- uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, a
następnie ubić. Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie
rozścielić na podbudowie. Równość chodnika sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny
i poprzeczny otaczającej powierzchni płyt chodnikowych. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi
płytami chodnikowymi należy zachować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej powierzchni
chodnika. Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.:
a) a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, można używać cementu o
wysokiej wytrzymałości wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i
wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową. Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze
spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jego wykonaniu należy pielęgnować przez
przykrycie warstwą wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej i 3 dni w
przypadku cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Remontowany chodnik można oddać
do użytku:
-- bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem,
-- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową,
-- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej do
podsypki i wypełnienia spoin jak wyżej.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego chodnika z płyt
betonowych.
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- roboty rozbiórkowe chodnika istniejącego,
-- ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego,
-- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 7 OST „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego chodnika lub nawierzchni z płyt betonowych obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-- oznakowanie robót,
- -rozebranie nawierzchni chodnika
- -oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału
- -spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej, ubiciem
- -ew. wymiana podsypki cementowo -piaskowej wraz z jej przygotowaniem
- -ułożenie nawierzchni z płyt betonowych lub kamiennych z ręcznym ubiciem
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- -wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej, przygotowaniem
-- pielęgnację nawierzchni,
-- przeprowadzenie pomiarów i badań
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego chodnika nie obejmuje ew. występujących robót
towarzyszących (jak: obramowanie, krawężniki, ścieki), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez odpowiednie OST.

27 REGULACJA PIONOWA LUB WYMIANA
USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:
-- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5
cm,
-- włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.
- -brak kratki ściekowej
1.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1.1. roboty przygotowawcze
-- rozpoznanie uszkodzenia,
-- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,
2.2. wykonanie naprawy
-- naprawę uszkodzonej studzienki,
-- ułożenie nowej nawierzchni.
1.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
-- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
-- określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,
-- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
-- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury
geometrycznej. Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier.
1.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inżyniera, obejmuje:
1.1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia
podziemnego,
2.2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:
-- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. -w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- - mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) -z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
3.3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod
studzienką, kręgów podporowych itp.),
4.4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
5. 5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy
i wykorzystaniu istniejących materiałów,
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6.6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
7.7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia -poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady
wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
8.8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. W przypadku znacznych zapadnięć
studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików,
elementów dennych, wymycia gruntu itp. -sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać
ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
1.6. Ułożenie nowej nawierzchni
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze
stanem przed przebudową.
Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do
materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji
Inżyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie
wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części
żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.
W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy
ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w ST
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać
wymaganiom pkt.16
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. (szt)
3. ODBIÓR ROBÓT
3.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-- roboty rozbiórkowe,
-- naprawa studzienki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 7 OST „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
--oznakowanie robót,
- -zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia
- -rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki
- -odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia
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- -zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik)
- -wykonanie deskowania
- -ułożenie i zagęszczenie betonu
- -rozebranie deskowania
- -sadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem
--odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
--przeprowadzenie pomiarów i badań,
-- Uwaga:- Nakłady rzeczowe nie obejmują remontu nawierzchni przy studzience.
b) cena zamontowania nowe kratki ściekowej na studzience obejmuje
-oznakowanie robót,
-dostarczenie nowej kratki wraz z zamontowaniem

28 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ
ODWADNIAJĄCYCH
(PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI
1. WYKONANIE ROBÓT
1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.2. Oczyszczenie ścieków przykrawężnikowych
Oczyszczenie ścieków przykrawężnikowych można wykonać:
a) a) ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły, urządzenia do
odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń,
b) b) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z ręcznym
odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek pracujących
„na sucho”. Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne
zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp. Usunięte zanieczyszczenia należy
załadować na dowolne środki transportowe i wywieźć na składowisko
1.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek
Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw.
sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aż do
spodu osadników. Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do
wyciągania osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy użyciu samochodów specjalnych
próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie
strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i
przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały.
Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi w
pkcie 1.5, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń.
Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:
a) a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,
b) b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli
nieczystości po
długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, i wywieźć je na składowisko odpadów.
1.4. Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych
Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych można wykonać ręcznie za pomocą
cienkich zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod ciśnieniem, tak aby
zapewnić swobodny odpływ wody z jezdni mostu.
1.5. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików
za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych,
czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczających silny
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strumień wody lub za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do
ciśnieniowego czyszczenia przewodów.
1.6. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami
Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roślinności,
liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier
itp. Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 5.5.
Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na składowisko
odpadów.
1.7. Udrożnienie studni chłonnych
Udrożnienie studni chłonnych należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu łopat lub
ładowarek czerpakowych z zastosowaniem wciągarek, przez usunięcie najwyższej warstwy z piasku,
zamulonej nagromadzonym osadem i namułem oraz zastąpienie jej nową warstwą z grubego piasku (i
ew. z wymianą warstwy pośredniej i najniższej, jeśli zostały zanieczyszczone lub naruszone przy
udrożnieniu),
Wybrany osad lub zużyty materiał filtracyjny należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na
składowisko odpadów.
1.8. Oczyszczenie wylotów sączków podłużnych i poprzecznych
Oczyszczenie polega na odkryciu wylotów sączków przez wycinkę roślinności, darniny lub
innych zanieczyszczeń zgromadzonych przy wylotach. Przy sączkach podłużnych, należy ręcznie
oczyścić kratkę wylotową cienkimi zaostrzonymi narzędziami i wybrać, z wnętrza końcowego
odcinka rurociągu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia. Przy większej ilości usuniętych
zanieczyszczeń należy je wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko.
1.9. Oczyszczenie zbiorników odparowujących
Oczyszczenie zbiorników odparowujących polega na wykonaniu następujących robót:
--usunięciu z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności,
--zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika,
--zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak śmieci, liście itp.
Powyższe roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu ładowarek, koparek lub
spycharek. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko
odpadów.
1.10. Składowiska odpadów
Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:
--wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
--składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe
władze ochrony środowiska. Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone w SST
i zaakceptowane przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych
urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki sposób, aby spływy
deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano lub
wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych.
2. OBMIAR ROBÓT
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla oczyszczenia:
a) a) ścieków przykrawężnikowych -m (metr),
b) b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych -szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i
studzienki,
c) c) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików -m (metr),
d) d) przepustów -m (metr),
e) e) studni chłonnych -szt. (sztuka),
f) f) wylotów sączków -szt. (sztuka),
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g) g) zbiornika odparowującego -m2 (metr kwadratowy).
3. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
--oznakowanie robót,
--dostawę i pracę sprzętu do robót,
--oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego,
--zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
--odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
--kontrolę i pomiary.
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