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1

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w
ramach wykonania robót.
Specyfikacje Techniczne w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowią specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Dokumentów Umowy i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi, dotyczącymi
poszczególnych elementów robót.
1.3.1. Definicje
Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego, pełniący nadzór nad robotami budowlanymi.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy i terenie przyległym do budowy
oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z
prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na
tych obszarach w szczególności przed:
- hałasem
- wibracją
- drganiami i wstrząsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan
płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
a) Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zostaną
przekazane Wykonawcy,
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b)

Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach
ceny umownej (określonej w Umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą) tj. m.in.: rysunki robocze,
rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas
budowy.

1.4.2.1. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przekazana Wykonawcy na etapie przetargu zawiera:
1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
3. PRZEDMIAR ROBÓT
1.4.2.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny umownej, opracuje dokumentację dla wszystkich robót
tymczasowych oraz dla robót stałych wg wymagań Specyfikacji Technicznych oraz uzyska akceptację
Inżyniera i innych odnośnych władz.
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy obejmuje:
1) Dokumentację Powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz Geodezyjną Inwentaryzację Powykonawczą sieci
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów w oparciu o poligonizację państwową i osnowy realizacyjnej w 2
egzemplarzach (zmiany należy nanieść na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
2) Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości,
3) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg
technologicznych
4) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
5) Projekty dróg dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy
6) Zabezpieczenie ścian wykopów i rozkopów fundamentowych (instalacje depresyjne)
7) Projekty odwodnień, wykopów liniowych i wykopów fundamentowych
8) Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych,
9) Plan BIOZ
10) Receptury mieszanek bitumicznych i betonowych
11) Harmonogram zamknięć i ograniczeń w ruchu drogowym
12) Sporządzenie projektu zapewnienia ciągłości ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,
13) Rysunki szczegółów wykonawczych,
14) Rysunki dla Robót Tymczasowych,
15) Dostosowanie rozwiązań typowych.
16) Rysunki warsztatowe dla robót:
- dylatacji
- barier
- balustrad
- rusztowań
- i innych konstrukcji stalowych
17) Projekty robót dla ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do
odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót
18) Harmonogram prac i wyłączeń linii spod napięcia obejmujący wyłączenia ciągłe i z gotowością ruchową
19) Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami.
20) Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót
zanikających,
21) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
− opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, o ile takie odpady będą występowały,
− uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o ile takie odpady
będą występowały,
− sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót
rozbiórkowych.
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań
Wykonawcy. Wykaz opracowań roboczych sporządzanych przez Wykonawcę ujęty jest w Specyfikacjach
Technicznych dla poszczególnych asortymentów robót.
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Dodatkowo do Specyfikacji technicznych, Dokumentacji Projektowej i innych informacji zawartych w umowie,
Wykonawca winien dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne
do wykonania robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w umowie. Wykonawca informacje te może
dostarczać sukcesywnie w częściach z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na tyle by
umożliwić jej ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej.
Inżynier winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych przedłożonych
przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te i/lub zastrzeżenia winny być uważane za
przyjęte przez Wykonawcę, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Przed
przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien skonsultować się z Inżynierem. O
wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy
sobie Inżynier wówczas Wykonawca winien dostarczyć Dokumentację Projektową w podanej liczbie
egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji.
Cenę poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1.4.2.2. Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy, należy uwzględnić w cenie jednostki obmiarowej wynikającej ze szczegółowych ST,
nawet jeżeli ta dokumentacja nie została wyodrębniona w cenie jednostki obmiarowej odpowiedniej
szczegółowej ST, o ile w PRZEDMIARZE ROBÓT nie utworzono odrębnej pozycji dla któregoś w
wymienionych opracowań.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w Dokumentach Umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do Dokumentacji Projektowej w związku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Robót i przedłożyć Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca winien
dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Projektową powykonawczą w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, w
trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka Robót, który ma być przekazany do zajęcia lub
wykorzystania przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskimi przepisami, nie później niż
na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejęciem.
1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem oraz Policją 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. Wykonawca winien uzyskać od władz
wszelkie niezbędne pozwolenia, opinie i uzgodnienia.
Str. 5

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Mulice" na potoku "Bystry" (km. potoku 5+915) w miejscowości
Ratułów w km 0+035 wraz z dojazdami.

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren
Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na
jego koszt przez cały czas budowy.
Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem i będzie je utrzymywał w należytym
stanie. Wykonawca będzie również utrzymywał w należytym stanie trasy komunikacyjne, które będą
obsługiwały budowę.
1.4.6. Zachowanie ciągłości komunikacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości komunikacji na istniejących trasach komunikacyjnych
położonych w obrębie prowadzenia robót przy budowie obiektów na czas prowadzenia tych robót.
Przez „trasy komunikacyjne” rozumie się:
drogę pod budowanym obiektem,
drogę, w ciągu której buduje się obiekt.
Przez „ciągłość komunikacji” rozumie się wszelkie roboty i działania organizacyjne, które mają za zadanie
zachowanie ciągłości ruchu na przyległych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez cały okres
budowy danego obiektu.
Zakres robót obejmuje:
sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniającego jego ciągłość,
uzgodnienie powyższego projektu z administratorem istniejących dróg oraz właściwymi organami władz,
wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z projektu organizacji ruchu na czas budowy,
wszelkie czynności zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy,
po ukończeniu robót na obiekcie demontaż urządzeń zapewniających ciągłość ruchu i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, dla każdego obiektu,
dla którego zachodzi potrzeba zachowania ciągłości komunikacji lub ciągłości przepływu na cieku wodnym w
trakcie prowadzenia robót, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych.
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów.
Projekty podlegają akceptacji Inżyniera.
Minimalne zakresy projektów organizacji ruchu są następujące:
Projekt ten winien rozwiązywać zagadnienie utrzymania ciągłości ruchu przez cały czas budowy lub
przebudowy obiektu.
W projekcie tym należy ująć:
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-

oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome,
betonowe bariery ochronne przenośne,
tarcze ostrzegawczo - błyskowe z efektem fali świetlnej kierunkowej,
zamontowanie w jezdni odblaskowych elementów „kocie oczka”,
tymczasowe zabezpieczenie użytkowników drogi przed uciążliwościami budowy (ogrodzenia itp.),
dostosowanie istniejącego odwodnienia do zmienionych warunków,
bramki zabezpieczające przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowej,
harmonogramy czasowych zamknięć ruchu na drodze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
opracowania technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej pod obiektem,
projekty robocze niezbędnych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom dróg (bariery,
osłony, ekrany, itp.),
zmiany organizacji ruchu na istniejących drogach,
odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia związane ze zmianą organizacji ruchu.

1.4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub dóbr publicznych i innych.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru,
możliwością zalania terenów.
1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.9. 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.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.4.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
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planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny umownej.
Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem
właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca.
Koszt ten należy uwzględnić w cenie umownej.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, właścicieli instalacji i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości,
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w pasie minimum 50 m od linii rozgraniczającej, jak również studni i dróg dojazdowych leżących
w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia Robót, dokumentując stan techniczny tych
obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany objąć monitoringiem wibracji budynki znajdujące się w
odległości do 50 m od linii rozgraniczającej inwestycji w celu określenia wpływu budowy na budynki.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Umowie.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
właścicieli istniejących nieruchomości w sąsiedztwie budowy, spowodowanymi jego działalnością związaną z
prowadzeniem robót budowlanych.
W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki
jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem nie wywołującym wibracji i innych
negatywnych efektów.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umową użyczenia terenu, ewentualnie decyzją wojewody o ograniczeniu
korzystania z nieruchomości w celu wykonania w/w robót, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Za
każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić
na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z
czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i
wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe
szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy.
Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury.
Wykonawca nie ponosi zobowiązań z tytułu utraty wartości nieruchomości. Po wykonaniu infrastruktury, która
jest przyczyną pomniejszenia wartości działki – należy przekazać Inwestorowi informację o konieczności
uregulowania należności. (Zgodnie z podpisanymi umowami użyczenia – w uzasadnionych sytuacjach –
inwestor ureguluje należność za utratę wartości działki).
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest
zobowiązany do ich naprawy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z czasowym zajęciem działek wynikające z przyjętej technologii
robót.
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących
dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości,
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do
lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w
sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca
podpisze dwustronne protokoły z zarządcami tych dróg.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach,
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
1.4.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych
warunków zostały usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez
transport Wykonawcy.
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.4.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przed rozpoczęciem robót opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji Plan Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ), wynikający z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczegółowym zakresie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr 151).
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.13. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Umowy lub
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
1.4.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
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Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę
zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach.
1.4.16. Inwentaryzacja istniejących budynków
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków istniejących
zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy i narażonych na oddziaływanie robót. Inwentaryzacja winna być
sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę i zawierać część opisową i dokumentację fotograficzną.
Inwentaryzacja powinna być potwierdzona przez właściciela budynku.
2. MATERIAŁY
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w ST lub Dokumentacji Projektowej oznaczać będzie definicję standardu,
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań
Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów
poniesie Wykonawca.
W przypadku, gdy tymczasowe składowisko odpadów znajduje się poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty składowania na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie
Wykonawca.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
2.7. Materiały rozbiórkowe i odpadowe
Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy i powinny zostać
usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany
z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem bądź składowaniem w/w materiałów Wykonawca powinien
zawrzeć w cenie umownej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiały z rozbiórki oraz inne materiały odpadowe Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów na składowisko
odpadów i uwzględnić to w cenie ofertowej.
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt własny.
Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności z materiałem z rozbiórki należy postępować zgodnie z zasadami
opisanymi powyżej.

Str. 11

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Mulice" na potoku "Bystry" (km. potoku 5+915) w miejscowości
Ratułów w km 0+035 wraz z dojazdami.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera i właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zapłacie i jest zawarty w cenie umownej.
Na terenach leżących w granicach nadleśnictw państwowych nie ma zastosowania ogólna zasada, że
materiały z wycinki należą do Wykonawcy. Materiały z wycinki drzew i krzewów z terenów nadleśnictw
państwowych są własnością Lasów Państwowych, chyba że z indywidualnych ustaleń z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych wynika inaczej. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót uzgodni z
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych sposób postępowania z ww. materiałami.
Koszt wyrównania terenu, wywózki pni i odpadów po wycince lasu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty
w cenie umownej.

3. 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 ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. 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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 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 Inżyniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdów z placu budowy na drogi publiczne urządzenia do czyszczenia kół
pojazdów, które wyeliminują nanoszenie na jezdnię przyklejonej do kół ziemi.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.
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W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, wynikających z przyjętej
technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem
nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki
techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla otoczenia w stopniu możliwym do
zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.
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 Inżyniera.
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest
zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjnowysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego - do
państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji,
c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich,
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,
f) inwentaryzację powykonawczą,
g) odtworzenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego po zakończeniu inwestycji oraz dochodzących
granic przyległych posesji na liniach rozgraniczających.
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 Inżyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie
koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie umownej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt przeprowadzenia cieku na czas robót itp.
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie
koszty z tego tytułu należy ująć w cenie umownej.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie
punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 7 dni przed przystąpieniem
do robót związanych z usunięciem ewentualnych kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej
zapłacie i należy ująć je w cenie umownej.
5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
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uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania placów budowy i ich zaplecza oraz takiego
poprowadzenia dróg technicznych, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne
przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu.
Wykonawca jest zobowiązany organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających
odpadów budowlanych.
Drogi dojazdowe do obsługi placu budowy będą wytyczone w oparciu o istniejącą sieć szlaków
komunikacyjnych
Powstające odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w wyraźnie oznaczonych
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty
W miarę możliwości należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów
Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki Wykonawca jest
obowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi.
Wycinkę zieleni należy przeprowadzić poza okresem wegetacyjnym roślin i poza sezonem lęgowym
ptaków.
Wykonawca powinien zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy
zabezpieczyć wody z ich odwodnienia.
Bazy sprzętu i materiałów należy ulokować i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie
się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego.
Ścieki socjalno-bytowe z baz technicznych należy odprowadzić do szczelnych kontenerów i wywieźć je
do najbliższej oczyszczalni.
Należy unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i
eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe należy selektywnie magazynować w przystosowanych
do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub
zagospodarować.
Należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Należy zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą
pojazdy wyjeżdżające z placu budowy.
Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych, należy prowadzić w godzinach dziennych
00
00
(6 ÷22 ) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót i etapowaniem oddawania do użytkowania,
sposób zapewnienia bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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-

-

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zgodną z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Na 3 dni przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Może również
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Podstawą oceny obiektów są wyniki zamawiającego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier zezwala na wbudowanie materiałów i wyrobów budowlanych, które spełniają wymagania dotyczące
certyfikacji i znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr
92 poz. 881 z 2004 r i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli
jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi,
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej,
c) oznakowany znakiem budowlanym.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do którego
mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny
zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188. Nr 170, poz. 1652 i Nr 229,
poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujące takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany
spełnia wymagania zasadnicze, określone w tych przepisach.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na
swoją wyłączoną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań
podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem
udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytyczonych do
europejskich aprobat technicznych.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą
dokumentacją oraz z przepisami.
Dopuszcza się do stosowania:
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE pod warunkiem, gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą normą,
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w przypadku braku istniejącej Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną
aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a
producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz
przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklarację zgodności nie
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w dokumentów wydany przez producenta. W razie potrzeby do
dokumentu zostaną dołączone wyniki badań przeprowadzonych przez producenta, których kserokopie zostaną
następnie dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi. To samo dotyczy instalowanych
urządzeń.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia procesu budowlanego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów
Książka Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły odbioru Robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać zakres wykonywanych Robót ujętych w Dokumentacji Projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. W obmiarach Robót podaje się rzeczywiste ilości
wykonanych robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Arkuszy Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 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 Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
3
m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.
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.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera (weryfikacja obmiaru przez zespół
geodetów) przed częściowym lub końcowym 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 dołączanymi w
formie załącznika do Arkuszy Obmiaru. Wzór załącznika zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu po wystawieniu protokołu odbioru,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu - ostatecznemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest wliczony w cenę umowną.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Komisja w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.
8.4. Odbiór końcowy Robót
8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia przyjęcia przez
Inżyniera dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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
Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach w
sposób nieistotny odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. Jeżeli
obiekt ma wady, które wpływają na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstępuje od odbioru.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Dokumenty do odbioru przygotowuje Wykonawca.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji Umowy.
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginały).
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
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7)

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na ewentualne przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
Koszt przygotowania wszystkich materiałów do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie umownej i nie
podlega odrębnej zapłacie.
8.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 „Odbiór końcowy Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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,
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę
terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów
uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektów tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót
wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w
fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
koszty wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową,
koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,
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wykonanie układów przejściowych na czas budowy,
wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według
potrzeb wynikających z przyjętej technologii w robót,
przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów
koszty organizacji i odszkodowania,
prace porządkowe.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania Umowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu Robót.
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas realizacji budowy lub przebudowy obiektów, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót i etapów oddawania do
użytkowania.
koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót,
wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
opracowanie technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
opłaty/dzierżawy terenu.
przygotowanie terenu.
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i
konstrukcji zabezpieczających
tymczasową przebudowę urządzeń obcych oraz koszty związane z odszkodowaniami wynikłymi z
konieczności niezbędnych przerw w dostawie mediów,
koszty związane z odszkodowaniami wynikłymi z konieczności niezbędnych przerw w ruchu na drogach
poprzecznych,
wszelkie dodatkowe koszty, jakie mogą wyniknąć przy spełnianiu wymagań administratorów tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji ciągłości ruchu,
wszelkie dodatkowe koszty, jakie mogą wyniknąć przy spełnianiu wymagań administratorów potoków
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji robót przy zabezpieczeniu ciągłości przepływu
na cieku,
wszelkie koszty administratorów innych urządzeń.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów, organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł.
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń i oznakowania.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobów
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budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.2001.112.1206)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2001.152.1736)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256)
Warunki Umowy
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M.11.01.01 WYKOPY

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykopów.
−
1.2.
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów związanych z wykonaniem obiektów mostowych, wraz z usunięciem wody z wykopów lub
zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody oraz umocnieniem ścian wykopu, jeśli jest to wymagane.
Konieczność pompowania wody należy przewidzieć niezależnie od jej poziomu lub obecności pokazanej w
Dokumentacji Projektowej.
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe od poziomu istniejącego terenu lub w przypadku przekopu
drogi od poziomu projektowanego koryta drogi.
Roboty mające na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejącego do poziomu projektowanego dna koryta
drogi (przekopu), ujęte zostały w części drogowej Kontraktu.
−
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Wykop płytki - wykop o głębokości nie przekraczającej 1m.
Wykop średni - wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt 1. Wykonawca robót
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.
Materiał przeznaczony do wykonania umocnienia ścian wykopu dobiera Wykonawca na podstawie projektów
w sporządzonych w ramach PZJ (pkt.5.2.)
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Pompy lub inny sprzęt do wykonania prac dobiera Wykonawca, sprzęt ten musi uzyskać akceptację przez
Inżyniera.
Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla
umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją. W przypadku gdy stan
techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem,
przemieszczaniem oraz przed pyleniem. Wymagane jest także mycie pojazdów wyjeżdżających z budowy.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów.
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, składowanie gruntu
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy
obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
objętości mas ziemnych,
odległości transportu,
szybkości i pojemności środków transportowych,
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ukształtowania terenu,
wydajności maszyn odspajających grunt,
pory roku i warunków atmosferycznych,
lokalnych warunków drogowych dla ruchu samochodów ciężarowych,
organizacji robót (PZJ).
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.1.
Zgodność z Dokumentacją Projektową
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej
ST.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.
5.1.2.
Wymagania geotechniczne
Wykopy należy wykonywać z uwzględnieniem następujących danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481,
b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, poziomy
wód gruntowych i powierzchniowych z datami ich określenia, okresowe wahania poziomu wód
gruntowych,
c) stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie
itp.).
5.1.3.
Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
a) Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne),
wówczas należy powiadomić o tym Inżyniera i odpowiednie organy, teren zabezpieczyć, a dalsze prace
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z odpowiednimi instytucjami.
b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na
grunt o parametrach geotechnicznych innych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie
natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia
odpowiednich sposobów zabezpieczeń.
5.1.4.
Wytyczenie wykopów
Wytyczenie krawędzi wykopów należy wykonać w oparciu o linię obiektu budowlanego i osie podpór
wyznaczone zgodnie ze Specyfikacją M.01.01.01.
5.1.5.
Odwodnienie terenu
a) Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót.
Niniejsza ST obejmuje również odpompowanie wód opadowych z wykopów oraz grawitacyjne obniżenie
poziomu wód gruntowych.
b) Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów
w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich.
c) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących
z opadów atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane,
w razie potrzeby, rowy.
5.1.6.
Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy
wykonywać w sposób określony w PZJ.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), który będzie zawierał:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania
robót objętych niniejszą ST,
projekt roboczy umocnienia ścian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statycznowytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do wymogów odnośnych polskich norm
projekt roboczy obniżenia poziomu wód gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje się powyżej
rzędnej posadowienia spodu fundamentu)
projekt zapewnienia ciągłości przepływu cieku ( i uzgodnienie go z Administratorem cieku ) w przypadku
prowadzenia robót w obrębie cieków wodnych.
pracowanie technologii wykonania robót w okresie obniżonych temperatur. Przez pojęcie "obniżonej
temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C.
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskć akceptację Inżyniera.
Przy wykonywaniu robót należy spełnić warunki normy PN-B-06050.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich
zasypanie.
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W przypadku gdy przewiduje się wykonanie wykopów z jednoczesnym obniżeniem zwierciadła wody
gruntowej, wówczas ostatnie 50cm wykopu, należy wykonać po uprzednim obniżeniu zwierciadła wody
gruntowej poniżej dna wykopu.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub
większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie może naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. w tym celu
wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów
wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie 50cm.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2.1.
Odwodnienie wykopu
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej zwierciadła
wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez:
wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu
zastosowanie igłofiltrów
Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez odpompowanie
5.2.2.
Wymiary wykopów
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, głębokości
wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od
konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. Zależność wymiarów wykopów pod ławy
fundamentowe od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia należy wyznaczyć zgodnie z
normą PN-B-06050.
5.2.3.
Podparcie lub rozparcie ścian wykopów (umocnienie ścian wykopu)
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
a) górne krawędzie ścian umocnień wystawały na wysokość ok. 15cm ponad teren,
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie,
d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max co 30m,
e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyższy od poziomu spodu fundamentu, umocnienie ścian
wykopu musi być szczelne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.).
5.2.4.
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub
gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
5.2.5.
Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane:
a) bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległości zgodnie z normą PN-B06050, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu,
b) bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunięciu się gruntu.
5.2.6.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w gruntach niespoistych
Wykopy w ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntów niespoistych dopuszcza się
w przypadkach występowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piasków do głębokości 1,0m wykopu.
W pozostałych przypadkach należy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów.
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarpy:
w skałach litych niespękanych do wysokości 4m - ściany pionowe,
w rumoszach zwietrzelinowych o wysokości do 1m ściany pionowe,
powyżej o nachyleniu 1 : 1.25,
w gruntach sypkich (piaski, pyły, lessy) o wysokości do 1.25m ściany pionowe,
powyżej o nachyleniu 1 : 1.5,
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-rotnej głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód
opadowych od krawędzi wykopu,
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, musi
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy.
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inżynierem
każdorazowo gdy:
roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
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głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,
teren przy skarpie wykopu ma być obciążony,
wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych.
Stan skarp sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
5.2.7.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w gruntach spoistych
Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą
koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. z tych względów przy
gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem
wykopu.
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej.
nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę również
w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów.
w gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych należy pozostawić
nienaruszoną warstwę grubości ok. 50cm i usunąć ją możliwie na krótko przed przystąpieniem do
wykonywania fundamentu. Jeżeli wykop ma pozostać przez dłuższy czas nie zabezpieczony, należy
grubość warstwy ochronnej zwiększyć.
w przypadku gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy gruntach
wysadzinowych należy dno wykopu chronić przed przemarzaniem. Jeżeli z jakichś względów nie
zastosowano potrzebnej ochrony, należy przy wznowieniu robót wymienić przemarzniętą warstwę
gruntu.
1.
Przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna wykopu, należy wykonując
wykop wg Dokumentacji Projektowej przegłębić go o dodatkowe 15cm. Następnie w tak powstałej przestrzeni
należy usypać i starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia, tak by jego górna powierzchnia znajdowała się na
wysokości (rzędnej) podanej w Dokumentacji Projektowej, jako spód wykopu. Zagęszczenie tej warstwy
powinno spełniać wymagania minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS = 0,97.
Wykopy w ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntów spoistych dopuszcza się
w przypadkach, gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi wykopu nie jest obciążony.
Dopuszczalne głębokości wykopu o ścianach pionowych w gruntach spoistych wynoszą1,25m. W pozostałych
przypadkach należy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów.
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarpy:
gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;
gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - o nachyleniu 1 : 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-rotnej głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód
opadowych od krawędzi wykopu,
w gruntach spoistych podnóże skarpy musi być chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, musi
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy.
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inżynierem
każdorazowo gdy:
roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
głębokość wykopu wynosi więcej niż 4m,
teren przy skarpie wykopu ma być obciążony,
grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych.
Stan skarp sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
5.2.8. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w gruntach skalistych
Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
Odspajanie gruntu należy przeprowadzać dowolnym sposobem ręcznym lub mechanicznym,
uzgodnionym z Inżynierem,
Po dojściu wykopem do głębokości posadowienia określonej w Dokumentacji Projektowej należy
sprawdzić, czy na całym obrysie fundamentu przyczółków zalega skała o parametrach określonych w
dokumentacji geologicznej. W przypadku nie spełnienia się tego warunku należy fakt ten zgłosić
Inżynierowi celem podjęcia przez niego decyzji dotyczącej dalszych prac.
Wykop należy chronić przed napływem wody.
Ściany i dno wykopu należy, po ukończeniu głębienia wykopu, oczyścić z luźno osadzonych części
skalistych, nie należy jednak (zwłaszcza dla dna wykopu) wygładzać powierzchni,
Należy dążyć do jak najszybszego wykonania ław fundamentowych w wykopach.
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6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 .
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodności rodzaju i stanu gruntu
oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie występowania w strefie fundamentowania) z przyjętymi
w Dokumentacji Projektowej.
Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w dnie wykopu należy wykonać badania wymienione poniżej dla
każdego naroża wykopu.
W przypadku występowania gruntów o zróżnicowanych właściwościach należy odpowiednio zwiększyć liczbę
miejsc badań.
Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-B-04452 i PN-88/B-04481
W zakres badań kontrolnych wchodzą:
oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej
określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby wałeczkowania lub przy
użyciu penetrometru tłoczkowego
określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondą lekką
(ciężar młota spadającego 10kg)
pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadła wody gruntowej
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają :
zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz PZJ.
roboty pomiarowe
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
odwadnianie wykopów
wymiary wykopów
umocnienie wykopów
−
6.3.
Tolerancje wykonania robót
6.3.1. Wykopy pod ławy fundamentowe
Tolerancje wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe zgodnie z normą PN-B-06050.
+/- 0.02%
dla spadku terenu
+/- 0.05%
dla spadku rowów odwadniających
+/- 5cm dla rzędnych dna wykopu
+/- 5cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej
1,5m
+/- 15cm
dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5m
+/- 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych.
+ 10% dla nachylenia skarp stałego odkładu.
6.3.2.
Roboty ziemne na ciekach wodnych
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie mogą
przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych:
pomiar szerokości korony koryta cieku: 10 cm,
pomiar szerokości dna koryta cieku:
5 cm,
pomiar głębokości koryta cieku:
5 cm,
pomiar rzędnych dna:
+1 cm i -3cm,
pomiar pochylenia skarp:
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą długości 3 m nie mogą przekraczać:
pomiar równości korony koryta:
3 cm,
pomiar równości skarp:
10cm.
Dokładność robót sprawdzać w przekrojach co 10m.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
3
Jednostką obmiaru jest 1m (metr sześcienny) wykopu. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru
3
ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m w stanie rodzimym.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1.
Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
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a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz PZJ.
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie umocnienia wykopów,
d) sprawdzenie wykonanych wykopów.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
8.2.2.
Opis badań
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz PZJ polega na porównaniu wykonanych robót
ziemnych z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów,
Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających
z projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie
oględzin i pomiarów,
Sprawdzenie umocnienia polega na porównaniu wykonanego umocnienia z projektem roboczym oraz
stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg ST na podstawie oględzin i pomiarów,
Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową oraz
stwierdzeniu ich zgodności ze Specyfikacją przez oględziny oraz pomiar za pomocą taśmy stalowej
z podziałką centymetrową z dokładnością do 1,0cm oraz niwelatora.
8.2.3.
Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 pomiary i badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera,
zapewnienie nadzoru geologicznego
wykonanie niezbędnych pomiarów,
wyznaczenie krawędzi i rzędnych dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową,
dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi,
zdjęcie warstwy humusu na pełną wysokość,
odspojenie gruntu,
umocnienie ścian wykopu i późniejszy ich demontaż wraz z dostarczeniem i odwozem niezbędnych
w tym celu materiałów, które stanowią własność Wykonawcy,
rozłożenie i ubicie na dnie wykopu żwiru lub tłucznia dla wykopów w gruntach spoistych,
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad rzędną
dna wykopu,
wydobycie i zagospodarowanie dodatkowej ilości gruntu wynikającej z wykonywania wykopu w gruncie
spoistym,
odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wody,
transport, zainstalowanie i demontaż urządzeń do odwodnienia wykopów,
wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody,
ochronę wykopu przed napływem wody,
koszt pozyskania i ułożenia 15 centymetrowej warstwy kruszywa w wykopy wykonywane w gruncie
spoistym,
ochronę przed zamarzaniem dla wykopów w gruntach wysadzinowych,
okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
utrzymanie dróg technologicznych,
uporządkowanie przyległego terenu, usunięcie, wywóz i utylizację zbędnych materiałów i śmieci.
Dodatkowo dla wykopów wykonywanych na odkład cena jednostkowa obejmuje:
wydobycie i złożenie gruntu w celu późniejszego zasypania fundamentów,
koszt składowania gruntu,
Dodatkowo dla wykopów wykonywanych z odwozem cena jednostkowa obejmuje:
załadowanie i odwiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Inżyniera wraz z kosztami utylizacji,
koszt przemieszczania i składowania gruntu,
W cenie należy również uwzględnić uszczelnienie wykopu, jeżeli ruch wody (o ile występuje) może
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukanie cementu podczas betonowania fundamentu.
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W cenie jednostkowej należy ująć odwodnienie wykopu w ciągu całego cyklu budowy przy prowadzeniu robót
budowlanych tego wymagających oraz badania laboratoryjne stanu gruntów w poziomie posadowienia po
wykonaniu wykopu.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1
Normy.
PN-B-02481:1998
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-04452:2002
Geotechnika - Badania polowe
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
−
10.2.
Publikacje
Opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur".
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M.11.01.02 ROZKOP ISTNIEJĄCEJ DROGI

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania rozkopu istniejącej
drogi w rejonie obiektów mostowych.
−
1.2.
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy ST obejmują wykonanie rozkopów istniejącej drogi w obrębie podpór obiektów
mostowych objętych niniejszym kontraktem. W zakres robót wchodzi zerwanie nawierzchni, rozebranie
podbudowy drogi, oraz wykonanie rozkopu korpusu drogi w zakresie objętym Dokumentacją Projektową.
Roboty mające na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejącego do poziomu projektowanego (przekopy),
ujęte zostały w części drogowej Kontraktu.
−
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest obowiązany do opracowania na własny koszt projektu objazdu, uzyskania uzgodnienia
objazdu z administratorem drogi oraz wykonanie objazdu po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
Materiały nie występują
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Do rozbiórek elementów dróg w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej przewiduje się użycie
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na istniejące obiekty oraz na właściwości gruntu
zalegającego poniżej dolnej płaszczyzny przewidywanego rozkopu. Zaleca się prowadzenie robót lekkim
sprzętem mechanicznym lub pneumatycznym. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Do wykonania robót ziemnych (rozkop) należy stosować koparki o małej wydajności.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport materiału z rozkopu należy wykonać samochodami wywrotkami w miejsce składowania określone
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i właściwie oznaczyć teren robót zgodnie ze sporządzonym
projektem, zapewniającym bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i osób wykonujących prace
remontowe na obiekcie.
Roboty obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem. Materiał stanowiący
podbudowę drogi oraz materiał z rozkopu powinien być rozsortowany.
Do wykonywania robót można przystąpić po ewentualnym przezbrojeniu terenu lub po dokonaniu lokalizacji
ewentualnych urządzeń obcych, mogących się znajdować w zakresie rozkopu.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1.
Odwodnienie rozkopu
Wykonawca jest zobowiązany wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wody opadowej poza
teren robót, tak aby zabezpieczyć grunty w podłożu przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Stąd obowiązek
takiego wykonywania robót, aby powierzchniom wykopów nadać w całym okresie trwania robót spadki
poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
Wykonanie robot ziemnych winno być zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych elementów
projektowanego odwodnienia, do których odprowadzić można wody z obszaru robót ziemnych.
5.2.2.
Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp rozkopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp rozkopu, ich podcięcia lub
innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać rozkopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw gruntu, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykorzystania powinny być wbudowane bezpośrednio w nasyp. Klasyfikację
gruntów pod kątem ich dalszej przydatności do wykorzystania w trakcie robót, podejmuje Inżynier. Materiał
nieprzydatny stanowi własność Wykonawcy.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Zasady wykonania badań podano w ST 11.01.01.
Sprawdzenie jakości wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę
na sprawdzenie:
zgodności rodzaju gruntu z określonymi w Dokumentacji Projektowej,
zachowaniu kształtu skarp zapewniającego ich stateczność,
odwodnienia,
dokładności wykonania rozkopu.
Zasady wykonania badań podano w ST 11.01.01.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
3
Jednostką obmiaru jest 1m (metr sześcienny) objętości rozkopu w stanie rodzimym, uwzględniający objętość
nawierzchni, podbudowy i gruntu.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom, cały korpus drogowy
odbiorowi częściowemu.
Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia czy roboty zostały wykonane zgodnie
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera
Badania odbiorcze dotyczą sprawdzenia:
prawidłowego wykonania objazdu
technicznych dokumentów kontrolnych
przekroju poprzecznego i szerokości korpusu
wykonania skarp
odwodnienia
Zasady wykonania badań podano w ST 11.01.01.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzględnia pozycje podane w ST 11.01.01pkt. 9.2 oraz :
zerwanie i rozkruszenie nawierzchni wraz z utylizacją,
zerwanie podbudowy z kruszywa łamanego,
odwóz i utylizację nieprzydatnego materiału,
uporządkowanie przyległego terenu, usunięcie, wywóz i utylizację zbędnych materiałów i śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1
Normy.
PN-B-02481:1998
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452:2002
Geotechnika - Badania polowe.
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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M.11.01.06 ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA OBIEKTAMI

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z zasypaniem przestrzeni za obiektami.
−
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni za obiektami.
−
1.4.
Określenia podstawowe.

2.
3.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za obiektami powinny być następującymi gruntami
nieskalistymi mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i średnimi, spełniającymi wymagania
PN-S-02205, Tablica 2.
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni za przyczółkami może być stosowany następujący sprzęt:
koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki,
ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu mogą być stosowane następujące środki transportu:
samochody samowyładowcze,
ciągniki kołowe i gąsienicowe
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania zasypki należy:
sprawdzić zagęszczenie podłoża wg pkt. 5.2.2,
oczyścić przestrzeń zasypywaną z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów,
wykonać odwodnienie wg szczegółów w Dokumentacji Projektowej,
wykonać stopnie w istniejącym wcześniej wykonanym nasypie, w celu związania go z zasypką
przestrzeni.
5.2.2.
Zasypanie przestrzeni za obiektem
Zasypanie przestrzeni za obiektem powinno obejmować:
dowiezienie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z ew. dodatkowym transportem do
przestrzeni za obiektem; górna warstwa nasypu, grubości co najmniej 0,5m powinna być wykonana z
gruntu o wskaźniku wodoprzepuszczalności „K” co najmniej 8m na dobę, wskaźnik zagęszczenia
wnęk przy murach oporowych winien wynosić:
a) w górnej warstwie o grubości 20cm niemniej niż 1,03,
b) na całej pozostałej głębokości nie mniej niż 1,00.
Sposób badania wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12. Za zgodą Inżyniera dopuszcza się badania
za pomocą płyty dynamicznej.
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rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego, według pkt 3.9.2
PN-S-02205,
zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi względnie wibratorami
powierzchniowymi.
Sypanie i zagęszczanie gruntu w sąsiedztwie ułożonego drenażu powinno być wykonane w taki sposób, aby
nie spowodować jakichkolwiek jego uszkodzeń.
Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełniane gruntem stabilizowanym cementem.
Zasypywanie obiektów ma być zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inżyniera.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
wykonanie stopni w istniejącym nasypie,
zbadanie przydatności gruntu do zasypki,
zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni za obiektem, co najmniej raz na 250m3 nasypu.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
3
Jednostką obmiaru jest 1m (metr sześcienny) wbudowanego gruntu.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej podział
Cena 1m3 zasypania przestrzeni za przyczółkiem obejmuje:
wytyczenie i prace pomiarowe,
wykonanie odwodnienia za ścianą wg Dokumentacji Projektowej,
zasypanie przestrzeni gruntem wymaganym przez ST, dowiezionym z dokopu, z kosztami pozyskania
gruntu w dokopie i rekultywacją dokopu,
zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, z ew. wypełnieniem trudno dostępnych miejsc gruntem
stabilizowanym cementem,
przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów,
uporządkowanie terenu robót, usunięcie, wywóz i utylizację zbędnych materiałów i śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1
Normy.
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

4.
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5

M.11.04.01 ŚCIANKA SZCZELNA

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stalowych ścianek szczelnych.
−
1.2.
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót mostowych.
−
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianki
szczelnej. Roboty objęte niniejsza ST dotyczą tylko ścianek szczelnych przewidzianych w Dokumentacjach
Projektowych do pozostawienia na stałe w gruncie. Wymiary tych ścianek podane są w Dokumentacjach
Projektowych.
Ścianki szczelne służące do zabezpieczenia wykopów fundamentowych ujęte są w ST M.11.01.01.
−
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Kształtowniki stalowe stosowane jako ścianki szczelne powinny odpowiadać normie PN-EN 10079:1996, PNEN 10248-1, PN-EN 10248-2, PN-EN 10249-1, PN-EN 10249-2, oraz być zgodne z Dokumentacją
Projektową.
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej wybiera Wykonawca w zależności od warunków lokalnych
oraz rodzaju ścianki szczelnej, a jego wybór podlega akceptacji przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej powinny odbywać
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia PZJ zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania
robót objętych niniejszą ST,
opracowania technologiczne (technologii zagłębiania brusów, dobór potrzebnego sprzętu, dobór środków
i sposobu transportu) uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty,
instrukcje ( wytyczne ,szczegóły, itp.) wykonania ścianek szczelnych,
rysunki robocze (szkice, schematy, szczegóły konstrukcyjne), ścianki szczelnej w dostosowaniu do
wymagań zawartych w Dokumentacjach,
Dla sporządzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
5.2.2. Wykonywanie ścianki szczelnej
Spawanie łączenie i cięcie elementów ścianek należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
12063:2001.
Metodę zagłębiania, sprzęt oraz metodę wspomagania zagłębiania wybiera Wykonawca na podstawie
doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12063:2001 i
przedstawia je Inżynierowi do zaakceptowania.
Przy wykonywaniu ścianki szczelnej należy przestrzegać wymagań zawartych w normie PN-EN 12063:2001.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1.
Kontrola brusów ścianki szczelnej
Sprawdza się zgodność gatunku stali i kształtu profilu grodzicy z warunkami niniejszej ST i wymogami
zawartymi w Dokumentacjach Projektowych.
6.2.2.
Kontrola zapuszczania ścianki szczelnej
Sprawdza się zgodność prowadzenia robót z PZJ.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 i niniejszej ST
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m długości ścianki w rzucie poziomym, z brusów o wysokości określonej
w Przedmiarze Robót.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Na podstawie wyników kontroli i badań wg punktu 6 należy sporządzić dokumentacje powykonawcze zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 oraz sporządzić końcowy protokół odbioru robót.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg p.5.2.1 wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera,
montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy sprzętu i urządzeń towarzyszących,
wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów,
koszty związane z umożliwieniem dojazdu sprzętu do miejsca wbicia ścianki,
zakup ścianki szczelnej wraz z jej dostarczeniem,
zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów,
wyznaczenie przebiegu ścianki,
wykonanie ścianki do projektowanej głębokości,
wykonanie niezbędnych badań, kontroli i dokumentacji powykonawczych,
uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
NORMY
PN-EN 10248-1:1999
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
PN-EN 10249-1:2000
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
PN-EN 10079:1996
Stal. Wyroby. Terminologia
PN-EN 12063:2001
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne
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6

M.12.01.01 ZBROJENIE "MIĘKKIE"

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru zbrojenia betonu
stalą niskostopową dla obiektów mostowych.
−
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektów mostowych.
W zakres tych robót wchodzą:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaż zbrojenia.
Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
−
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1.
Zgodność materiału z Dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST oraz muszą
spełniać wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.
Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w Dokumentacji Projektowej, wymaga zgody
Inżyniera oraz projektanta.
−
2.2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej,
Do zbrojenia betonu stosuje się klasy i gatunki stali wg poniższej tabeli:
Klasy
Gatunek:
Rodzaj prętów
okrągłych:
Średnice [mm]
Granica plastyczności
[MPa]
Wytrzymałość
na
rozciąganie [MPa]
Wydłużalność: [%]
Próba na zginanie

St3S-b*

AI
PB240**

PB300**

AII
18G2-b*

34GS*

gładka,

gładka,

5.5 – 40
min240

AIII
RB400W
(BSt420S)

AIIIN
RB500W***
(BSt 500S)

gładka,

żebrowana
jednoskośnie

żebrowana
dwuskośnie

żebrowana
dwuskośnie

żebrowana
dwuskośnie

16 - 40
min240

16 - 40
min300

6 - 32
min. 355

6 - 32
min. 410

10 - 32
400

10 - 32
min 500

370 – 460

265

330

490

550

440

550

24
α = 180°
d= 2a *

20
Tab 3**

16
Tab 3**

20
α = 180°
d= 3a *

16
α = 90°
d= 3a *

14
Tab 5***

14
Tab 5***

*
- wg normy PN-89/H-84023/06
** - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK
*** - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK
2.2.3
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak).
2.2.4
Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich
jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm
dla prętów o większych średnicach.
2.2.5
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków
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3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego
przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia PZJ zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania
robót objętych niniejszą ST,
rysunki robocze zbrojenia (szkice, schematy, szczegóły konstrukcyjne),
opracowania technologiczne.
Dla sporządzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
5.2.2.
Wykonywanie zbrojenia
5.2.2.1
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
5.2.2.2
Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, w przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN 91/S-10042
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
5.2.2.3
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania
i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie
uprawnienia. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych każde
skrzyżowanie, w pozostałych rzędach co drugie w szachownicę.
Symetryczne strzemiona zamknięte należy układa w taki sposób by ich zakłady w kolejno układanych
strzemionach znajdowały się naprzemiennie.
Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym
pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed zabetonowaniem.
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6.2.1.
Badania stali na budowie
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-91/S-10042. Do każdej
dostarczonej partii stali zbrojeniowej powinien być dołączona informacja dotycząca klasy stali i jej
podstawowych cechach
Każdą partię zbrojenia należy poddać kontroli cech zewnętrznych.
W przypadku wątpliwości Inżynier może nakazać wykonanie dodatkowych badań kontrolnych.
6.2.2.
Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy są zgodne z protokołami odbiorczymi.
Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową:
a) średnice użytych prętów,
b) rozstawy prętów,
c) rozstawy strzemion wzdłuż belek,
d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia elementów zbrojenia względem poziomu,
e) długości prętów, odgięcia prętów, lokalizacje miejsc łączenia prętów,
f)
otuliny zbrojenia,
g) połączenia zbrojenia zapewniające stabilizację położenia zbrojenia w trakcie betonowania i
zagęszczania.
h) czystości zbrojenia.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą,
suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić dla każdej partii dostarczonych
siatek lub szkieletów. Przez patię należy rozumieć siatki lub elementy płaskie zbrojenia w liczbie, której
łączny ciężar nie przekracza 10 ton. Liczba siatek lub szkieletów płaskich poddanych badaniu nie powinna być
mniejsza niż 3 sztuki na każdą partię.
Badania siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać poprzez rozrywanie połączeń prętów w badanych
elementach. Rozrywanie połączeń należy przeprowadzać w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny
badanych siatek lub szkieletów. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego
ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy węzły łączenia prętów w elemencie siatki lub szkieletu płaskiego, jedno
w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych badanych elementów.
W przypadku, gdy jedno z badanych połączeń prętów zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną
ilość siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas
partię należy odrzucić.
6.2.3.
Tolerancje wykonania
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać +1.0cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinna przekraczać 10mm.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20%
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1.
Tabela nr 1
Dopuszczalna
Parametr
Zakresy tolerancji
odchyłka
Cięcie prętów
dla L<6.00m
20mm
(L - długość cięcia wg projektu)
dla L>6.00m
30mm
Odgięcia
dla L<0.50m
10mm
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie)
dla 0.50m<L<1.50m
15mm
dla L>1.50m
20mm
Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań
<5mm
projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu)
dla h<0.50m
10mm
dla 0.50m<h <1.50m
15mm
dla h>1.50m
20mm
c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami
a<0.05m
5mm
(kablami) (a - jest odległością projektowaną pomiędzy
a<0.20m
10mm
powierzchniami przyległych prętów)
a<0.40m
20mm
a>0.40m
30mm
d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym
b<0.25m
10mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - oznacza
b<0.50m
15mm
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Parametr

Zakresy tolerancji

całkowitą grubość lub szerokość elementu)

b<1.50m
b>1.50m

Dopuszczalna
odchyłka
20mm
30mm

7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej określonej klasy. Do obliczania należności przyjmuje się
teoretyczną ilość wbudowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (bez zakładów)
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m.
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1.
Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
nazwę wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
masę partii,
rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie).
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej
wiązki prętów lub kręgu. Należy podać w sposób trwały:
znak wytwórcy,
średnicę nominalną,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie).
8.2.2.
Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany
do Dziennika Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją Projektową i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
sprawdzeniu gatunku stali,
sprawdzenie czystości prętów,
zgodność kształtu prętów,
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
rozstaw strzemion,
prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg p.5.2.1, wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera
zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,
oczyszczenie i wyprostowanie materiału,
wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką oraz wszelkie
elementy pomocnicze,
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wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład", zgrzewanie, łączenie przy użyciu drutu
wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą
Specyfikacją,
dodatkowe ilości zbrojenia i spawy dla prętów dłuższych niż długości handlowe,
uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1.
Normy
PN-S-10040:1999
Obiekty mostowe. Konstrukcje żelbetowe, betonowe i sprężone. Wymagania i badania
PN-ISO 6935-1
Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/AK
Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2
Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK
Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-EN ISO 15630-1
Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1. Pręty, walcówka, i drut do
zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2
Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. Zgrzewane siatki do zbrojenia.
PN-89/H-84023/06
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-84/H-93000
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
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7

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1.
WSTĘP
1.1
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu projektowanego
oraz robót betonowych związanych z budową obiektów inżynierskich.
Oznaczenie klas betonu użyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z normą projektową dla obiektów
mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadające należy przyjmować klasy betonu zgodnie z normą PN-EN
206-1 wg poniższej tabeli.
Tabela nr 1
Oznaczenie klas betonu wg poszczególnych norm
BETON wg PN-91/S-10042 (RGb)
B10
B15
B20
B25
B30
B35
B45
B50
B55
B60
BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube)
C8/10
C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67
Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji
Projektowej.
Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 należy do obowiązków Wykonawcy.
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonów na potrzeby budowy obiektów mostowych .
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robot
związanych z:
− wykonaniem mieszanki betonowej,
− transportem mieszanki na budowę,
− wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu.
Niniejsza Specyfikacja zawiera wspólne wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Inne
Specyfikacje odnoszące się do konstrukcji betonowych zawierają szczegółowe wymagania dotyczące
specyfiki opisanych tam robót i należy jeż rozpatrywać łącznie z niniejszą Specyfikacją.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.
Wymagane jest aby beton był wykonywany zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do produkcji betonu winny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003.
oraz PN-S 10040:1999.
Do elementow, ktorych grubość zastępcza jest nie mniejsza niż 60cm, należy stosować cementy LH o niskim
cieple hydratacji, nie przekraczającym wartości 270 J/g.
2.2.1.
Klasy ekspozycji
Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych w zależności od warunków pracy należy przyjmować
zgodnie z poniższym rysunkiem, chyba że w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania.
Element
Warunki ekspozycji
Klasy ekspozycji
Przy braku agresywności chemicznej XA
XF1, XC2
ławy fundamentowe,
oczepy pali,
Przy agresywności
XF1, XC2, XA1 (XA2)
podwaliny,pale
chemicznej XA1, (XA2)

filary, ściany
przyczółków, korpus
muru oporowego

Obiekty nad drogami klasy A, S, GP, G
(elementy narażone na działanie aerozolu z chlorkami,
tzn. zlokalizowane w sąsiedztwie jezdni, najdalej na
przeciwskarpie rowu, przyczołki przewidziane w skarpie
nasypu uważa się za niezagrożone działaniem aerozoli
z chlorkami)
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ustrój nośny, schody

Kapy chodnikowe,
gzymsy

pozostałe obiekty mostowe
(elementy nie narażone na działanie aerozolu z
chlorkami)

XC4, XD1, XF1

Obiekty nad drogami klasy A, S, GP, G
(elementy narażone na działanie aerozolu z chlorkami)

XC4, XD3, XF4

Pozostałe obiekty mostowe
(elementy nie narażone na działanie aerozolu z
chlorkami)
kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane z ”ciężkim”
zabezpieczeniem (żywice na chodnikach, wyprawy na
gzymsach)

2.2.2.
Pozostałe wymagane parametry
Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton:
Parametr
Wymagania
16mm
beton ≥ C25/30
maksymalny nominalny górny
wymiar ziaren kruszywa
klasa zawartości chlorków:
- w konstrukcjach żelbetowych
- w konstrukcjach sprężonych
nasiąkliwość
wodoszczelność

Zawartość powietrza

Mrozodporność

31.5mm beton < C25/30
nie większy niż Cl 0,40
nie większy niż Cl 0,20
wg specyfikacji dla poszczególnych
elementów
Odpowiadająca przynajmniej
stopniowi W8 większa od 0.8 MPa
(wg PN-88/B-06250)
nie mniej niż 4%
ubytek masy nie większy od 5%
spadek wytrzymałości nie większy
od 20%
po 150 cyklach zamrażania i
odmrażania (F 150)

XC4, XD1

XC3, XF2

Zgodnie z:
PN-S-10040

Patrz 10.1
PN-S-10040
PN-EN 12390-8

PN-EN 206-1,PN-EN 12350-7

PN-S-10040

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości na
ściskanie.
2.3 Składniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement spełniający wymagania
normy PN-EN 197-1:2002.
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w
palcach.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączona deklaracja zgodności.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12620 oraz Rozporządzenia [2].
2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PNEN 1008:2004
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania podane w
„Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym” [3].
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności z normą
wydaną przez producenta.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Instalacje do wytwarzania
betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną szczelność z uwagi na wilgoć
atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiące i
rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz
na miesiąc. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
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odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich
składników mieszanych bez wyrzucania na zewnątrz.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m, wibratory wgłębne o częstotliwości
min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania
cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 1971:2002. Cement luzem powinien być przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
żelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania
cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego
się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach).
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający
dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-EN-197-1:2002. Każda partia cementu, dla której
wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe
rozróżnienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
4.3. Transport i magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i
odwodnionym podłożu.
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie
masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami
samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C,
− 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
− 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C.
Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie.
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie
przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków:
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej,
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy
transporcie w dół,
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu
powinno się używać rynien lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z
wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 8,0 m.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

Str. 44

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Mulice" na potoku "Bystry" (km. potoku 5+915) w miejscowości
Ratułów w km 0+035 wraz z dojazdami.

5.2.1. Wymagania podstawowe
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST oraz z wymaganiami
norm PN-EN 206-1, PN-99/S-10040.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji,
– zestawienie koniecznych badań.
5.2.2. Zakres robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań),
2. wytworzenie mieszanki betonowej,
3. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
4. pielęgnację betonu,
5. rozbiórkę deskowań i rusztowań,
6. wykańczanie powierzchni betonu,
7. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
5.3.1. Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia
i obciążania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia
betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu.
5.3.2. Rusztowania
ania podane w PN-99/S-10040. strzałki różne od obliczeniowych do 10%.
5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera.
± 3% w przypadku kruszywa oraz ± 2% w przypadku pozostałych składników. Przy dozowaniu
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania powinien
być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia
mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.
Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z
dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów
obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców).
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi;
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy;
– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.
5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
− wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą
wibratora,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s, po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym,
− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m,
− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej grubości
należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych,
− belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 s,
− wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym,
− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez
Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów.
5.5.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
− narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, dla których Wykonawca
przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM,
− obfite zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła
w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu
bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń.
5.6. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem
i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C i wyższej, beton należy polewać
w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy
PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań
Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości
projektowej i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze
rozformowanie elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji
Inżyniera.
5.8. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad
powierzchnię,
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST określającej warunki układania hydroizolacji,
d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas
betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,
e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody,
f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm,
g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i wystają z
betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu,
a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie
zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić
betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera.
5.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
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– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1. Badania winny obejmować sprawdzenie co najmniej:
− właściwości cementu i kruszywa,
− konsystencji mieszanki betonowej,
− zawartości powietrza w mieszance betonowej,
− wytrzymałości betonu na ściskanie,
− nasiąkliwości betonu,
− przepuszczalności wody przez beton.
− odporność betonu na działanie mrozu.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania przez Wykonawcę planu kontroli jakości betonu,
zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegołowe określenie
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmować sprawdzenie co najmniej:
− konsystencji mieszanki betonowej - przy każdym ładunku betonu, (ilość mieszanki betonowejtransportowana
pojazdem, obejmująca zarob lub więcej zarobow)
− zawartości powietrza w mieszance betonowej – raz dziennie dla betonu o jednakowej recepturze, od
3
jednego producenta, w przypadku betonowania elementow powyżej 10 m
przeprowadzenie kontroli identyczności pod względem wytrzymałości na ściskanie wg załącznika B normy
PN-EN 206-1 na 150 m
− nasiąkliwości betonu – co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000
m3 dla betonu o jednakowej recepturze, oznaczana po 28 dniach,
− przepuszczalności wody przez beton – co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1
raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.
odporność betonu na działanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz
na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.
6.2.2. Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wynikow badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowiązany jest
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejszą Specyfikacją oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegow technologicznych.
6.2.3. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu w
konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody:
– sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN-12504-2:2001),
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005 ),
– lokalnie niszczące (np.metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN12504-1:2009 ),
inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach (np. metoda Pull-Out wg PN-EN 12504-3:2006).
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu klasy określonej w Dokumentacji
Projektowej. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorom podlegają:
materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.),
dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,
beton wykonanych elementów konstrukcji.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie deskowań i rusztowań,
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów).
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające parametry zastosowanych
materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z
pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
, pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Składniki ceny jednostkowej wg Specyfikacji dla
poszczegolnych rodzajow betonu/robot.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.
10.1. Ogólne
[1] Specyfikacje technicyne D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
10.2. Normy
PN-S-10040:1999
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania
PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-1:2002
/A1:2005
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementow powszechnego użytku (Zmiana A1)
PN-EN 206-1:2003
/Ap1:2004
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Część 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie
PN-EN 934-2:2002
/A1:2005
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie
PN-EN 934-2:2002
/A2:2006
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 12350-1:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie probek
PN-EN 12504-1:2001
Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12504-2:2002
Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące.
Oznaczanie liczby odbicia
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PN-EN 12504-2:2002
/Ap1:2004
PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620:2004
/AC:2004
PN-89/S-10050
PN-93/S-10080

Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie
nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia
Kruszywa do betonu
Kruszywa do betonu
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

PN[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr
63, poz. 735
[3] Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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8

M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY KLASY ≤ C20/25 BEZ
DESKOWANIA

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych przy
budowie elementów nie konstrukcyjnych z betonu.
−
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z budową betonu wyrównawczego pod fundamenty, betonu ochronnego izolacji.
−
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1 i M.13.01.00.
Beton wyrównawczy C8/10 - betonowa warstwa wyrównawcza pod fundamenty.
Beton ochronny izolacji - warstwy z betonu na izolacji z papy zgrzewalnej na płytach przejściowych.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Klasę betonu dla poszczególnych elementów należy stosować według Dokumentacji Projektowej.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, należy stosować beton C20/25 z
wyjątkiem betonu wyrównawczego pod fundamenty, gdzie należy stosować beton klasy C8/10.
Beton klas do C20/25 winien odpowiadać wymaganiom tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie zgodnym
ze Specyfikacją M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu.
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Do przygotowania betonu dopuszcza się stosowanie betoniarek wolnospadowych.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betonowe,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót
objętych niniejszą ST,
opracowanie dokumentacji technologicznej
planu kontroli jakości betonu dostosowanego do wymagań technologii produkcji, zawierającego podział
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu wg pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Wykonanie robót obejmuje:
wyrównanie i zagęszczenie gruntu dna wykopów - dla elementów w wykopie,
betonowanie,
pielęgnację betonu.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Wykonanie wykopów wg Specyfikacji M.11.01.00
Roboty betonowe wg Specyfikacji M.13.01.00.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu odpowiedniej klasy.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Dla wykopów wg Specyfikacji M.11.01.01
Dla betonu wg Specyfikacji M.13.01.00
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg p.5.2 ST. M.13.01.00 wraz z uzyskaniem akceptacji
Inżyniera,
koszty związane z obsługą geodezyjną, wytyczenie, inwentaryzacja,
zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich temperatur
przedłożenie Inżynierowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie z
określeniem miejsca ich pozyskania
wyrównanie i zagęszczenie gruntu dna wykopów - dla elementów w wykopie
przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem powierzchni i
pielęgnacją,
koszty badań i pomiarów,
koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, itp
oczyszczenie miejsca robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy oraz śmieci wraz z odwozem i ich
utylizacją.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg ST.M.13.01.00
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M.13.06.01 KOTWY TALERZOWE

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i wbudowania kotew talerzowych.
−
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i wbudowanie kotew talerzowych.
−
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.
Kotwa talerzowa – dwuczłonowy element służący do łączenia betonowych elementów konstrukcji, pomiędzy
którymi znajduje się warstwa izolacji.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania kotew stosuje się następujące materiały:
pręty zbrojeniowe ze stali St3S wg PN-H-93215
blachy stalowe i płaskowniki ze stali St3S wg PN-EN 10025-1 oraz PN-EN 10025-2
śruby klasy 4.6 wg PN-EN ISO 4014
nakrętki i podkładki klasy 4 wg PN-EN ISO 4032
Kotwy talerzowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wykonane zgodnie z
normą PN-EN ISO1461.
Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego kotwy należy oczyścić do drugiego stopnia czystości
zgodnie z PN-EN ISO 8501-1.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej masę 1 kompletnej kotwy talerzowej należy przyjąć równą
6.8 kg
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Czynności związane z wbudowaniem kotew wykonywane są ręcznie.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Kotwy talerzowe należy transportować i składować w sposób nie powodujący uszkodzenia elementów oraz
zanieczyszczenia elementów gwintowanych.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonanie kotew
Kotwy należy wykonać zgodnie z „Katalogiem Detali Mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z 2002
roku lub Dokumentacją Projektową.
Krawędzie blach dociskowych stykające się z izolacją należy stępić po obwodzie blach przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dolną oraz górną część kotwy talerzowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Wbudowanie kotew
Dolne części kotew należy rozmieścić w dolnym łączonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizować ich położenie
w taki sposób,
aby w trakcie betonowania nie mogło wystąpić ich przemieszczenie. Blachę dociskową kotwy należy ustawić
ściśle w górnej powierzchni betonu.
Górną część kotew montuje się po ułożeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Należy przy tym zapewnić ścisłe
przyleganie blachy dociskowej do izolacji.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Kontroli podlegają:
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sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową,
sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
sprawdzenie rozmieszczenia dolnych części kotew,
sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew.
Dopuszczalne odchyłki:
w rozmieszczeniu kotew w planie ±2cm,
w usytuowaniu wysokościowym ±2mm (różnica poziomu blachy dociskowej i poziomu przyległego do blachy
betonu).
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka kotwy talerzowej wykonanej według punktu 5.2
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorowi podlega każdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakości zgodnie z
punktem 6 niniejszej Specyfikacji.
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie warsztatowe kotwy,
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe,
transport i składowanie,
wbudowanie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej,
stabilizację położenia na okres betonowania.
uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1
Normy
PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10025-2:2007
PN-H-93215:19:1982
PN-EN ISO 4014:2004
PN-EN ISO 4032:2004
PN-EN ISO 4016:2004
PN-EN ISO 4034:2004
PN-EN 24015:1999
PN-EN ISO 8765:2004
PN-EN ISO 8673:2004
PN-EN ISO 1461:2009
PN-EN ISO 8501-1:2008

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B
Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 -- Klasy dokładności A i B
Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasa dokładności C
Nakrętki sześciokątne -- Klasa dokładności C
Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (średnica trzpienia = średnicy podziałowej) -Klasa dokładności B
Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem metrycznym drobnozwojnym -- Klasy

dokładności A i B

Nakrętki sześciokątne, odmiana 1, z gwintem metrycznym drobnozwojnym -- Klasy dokładności A i B
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) -- Wymagania i
metody badań
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena
czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

.
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M.13.07.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH POWŁOKĄ AKRYLOWĄ

1.
WSTĘP
−
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką akrylową.
−
1.2. Zakres Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
−
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
Wykonanie robót wymienionych w p. 1.1.
Szczegółowy zakres wykonania zabezpieczenia elementów obiektów jest określony w Dokumentacji
Projektowej.
−
1.4. Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00.
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję.
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni
przez wodę.
Impregnacja – powierzchniowa obróbka betonu zmniejszająca jego porowatość i wzmacniająca beton
powierzchniowo. Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie wypełnione
Powłoka – ciągła warstwa ochronna wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy określonej
temperaturze powietrza i wilgotności.
−
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny spełniać warunki zawarte
w „Ustawie o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r”.
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawić Inżynierowi do akceptacji numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru
wewnętrznego producenta materiału.
Lp.
Właściwości
Wymagania
Wymagania
Badania wg
powłoki sztywne
powłoki elastyczne
1
Wytrzymałość na odrywanie
EN 1542
(przyczepność powłoki do
podłoża)
Rśr ≥ 1,0(min. 0.7)MPa
Rśr ≥ 0.8(min. 0.5) Mpa
bez obciążania ruchem:
Rśr ≥ 2,0(min. 1.5)Mpa
Rśr ≥ 1.5(min. 1.0) Mpa
obciążone ruchem:

Przepuszczalność pary
EN ISO 7783-1
SD ≤ 5 m
SD ≤ 5 m
wodnej przez powłokę
3
Przepuszczalność dwutlenku
EN-1062-6
SDCO2 ≥ 50 m
SDCO2 ≥ 50 m
węgla przez powłokę
4
Stan powłoki po 150 cyklach
bez zmian
bez zmian
EN-13687-1
zamrażania i odmarzania w
wodzie i soli
Dla konstrukcji żelbetowych należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
obciążonych ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm).
Dla konstrukcji sprężonych należy stosować powłoki sztywne, bez zdolności pokrywania zarysowań.
Grubość jednej warstwy stosowanej powłoki powinna być zgodna z PZJ dla danego materiału i nie mniejsza
niż:
2
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0, 3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
0, 2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.
Dopuszcza się inne min grubości powłok pod warunkiem spełnienia warunków PZJ i zaleceń producenta
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość
prac i uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może
powodować obniżenia ich jakości.
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się
odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1.
Zasady prowadzenia robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót
objętych niniejszą ST,
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników.
5.2.2.
Przygotowanie podłoża dla prowadzenia robót
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych części
betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje betonu, a także na trwałość połączenia
nakładanych materiałów z podłożem betonowym.
Wykonawca obowiązany jest do wyszpachlowania powierzchni i wyszlifowania krawędzi.
Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-EN 1504-2) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna
wynosić dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania
zarysowań (konstrukcje żelbetowe):
wartość średnia
≥ 1,5
MPa,
wartość minimalna
1,0
MPa ( nie dotyczy obiektów nowoprojektowanych).
2
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 100 m
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z
„Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż:
4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,
matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.
5.2.3.
Warunki dla prowadzenia robót
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić:
dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych polimerami nie niższa niż + 5ºC, lecz nie
wyższa niż + 25ºC.
dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8ºC (temperatura podłoża musi być wyższa
minimum o 3ºC od punktu rosy) i nie wyższa niż +25ºC.
dla materiałów na bazie akrylowych emulsji wodnych nie niższa niż niż +8ºC (temperatura podłoża musi być
wyższa minimum o 3ºC od punktu rosy) i nie wyższa niż +25ºC.
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik
wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad.
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad.
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że „Wytyczne
stosowania” materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5ºC i przegrzaniem
powyżej 25ºC (30 ºC dla powłoki akrylowej)
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do Wykonawcy.
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−
5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i
składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5ºC i wyższych niż +25ºC.
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu może powodować
skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie
wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu
i poddać utylizacji.
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.
Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska
6. KONTROLA JAKOŚCI
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Kontrola przygotowania podłoża
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w betonie
należy do Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań zawartych w pkt 5.2. 2
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji i porównania PZJ w części dotyczącej
wymagań dla użytych materiałów.
6.2.2. Kontrola wykonanych robót
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań:
wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off”, przy średnicy
2
krążka próbnego Ø 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 100 m , przy min 5 oznaczeniach na każdej
podporze),
grubości wykonanej powłoki zgodnej z wymaganiami producenta danego materiału. Wyboru metody badania
grubości powłoki dokona Wykonawca i uzgodni to z Inżynierem.
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 2.2 Specyfikacji oraz
PZJ
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m ) wykonanej i odebranej powierzchni betonu zabezpieczonego
powłoką akrylową.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorowi podlegają
roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór
międzyoperacyjny) na podstawie badań zawartych w pkt 5.2.2,
roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy) ) na podstawie badań zawartych w pkt
6.2.2
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości wg pkt 5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera,
zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót,
wykonanie, rozbiórkę i odwóz rusztowań, pomostów roboczych, użycie urządzeń pomocniczych niezbędnych
do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym lub
kolejowym,
przygotowanie podłoża-szpachlowanie mieszankami przyjętego systemu zabezpieczeń,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powłoką akrylową.
zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska,
wykonanie wymaganych badań.
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uporządkowanie miejsca pracy wraz z odwozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
Do kalkulacji cen należy założyć, że kolor powłoki jest różny od koloru betonu.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1
Normy
PN-EN 1504
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
−

10.2
Inne dokumenty
Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 „W sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” ze
szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z dnia 30 kwietnia
2004 r.)
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11

M.14.01.03 KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOSĄCEGO ZE
STALI S355
1. Wstęp
− 1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stalowej konstrukcji
ustrojów niosących obiektów mostowych wykonanych ze stali gatunku S355.
− 1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
− 1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie warsztatowe i montaż na budowie konstrukcji stalowej ustroju niosącego ze stali gatunku
S355.
Montaż na budowie wg niniejszej Specyfikacji dotyczy scalania ustroju na stanowisku montażowym
a następnie ustawienie w położeniu docelowym lub bezpośrednio w położeniu docelowym.
Odrębnymi Specyfikacjami opisane są roboty związane z instalacją łączników sworzniowych i wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego. Roboty te stanowią integralną część wytwarzania konstrukcji
stalowej.
− 1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt 1.
Kontrola wewnętrzna – kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnych procedur w celu
oceny, czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu
wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204).
Kontrola odbiorcza – kontrola przeprowadzana przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na
wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę,
w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PNEN 10204).
Specyfikacja wyrobu – kompletne szczegółowe wymagania techniczne związane z zamówieniem,
podane w formie pisemnej, np. powołane przepisy, normy i inne specyfikacje (definicja z normy PN-EN
10204).
Atest „rodzaj 2.2" – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z
N3)
wymaganiami podanymi w zamówieniu
i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli
wewnętrznej wyrobów (definicja z normy PN-EN 10204).
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Świadectwo odbioru 3.2 „rodzaj 3.2" – dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela
kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli
zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych, w którym stwierdzają,
N3)
i podają wyniki badań.
że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu
Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.2 odpowiednie wyniki badań
uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie
przetworzonych, pod warunkiem że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może
dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli (definicja z normy PN-EN 10204).
N3)
Przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone
przy zamawianiu
− 1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 2.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
− 2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
− 2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1.
Procedura zatwierdzenia materiałów.
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie oznacza
akceptacji samych materiałów.
Wykonawca przedkłada Inżynierowi do zatwierdzenia Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające
odpowiednią jakość wszystkich partii materiałów. Dokumenty te przygotowuje się na podstawie
wyników kontroli odbiorczych.
Upoważnionego przedstawiciela kontroli ze strony Zamawiającego deleguje Inżynier w porozumieniu
z Zamawiającym. Inżynier może odstąpić od delegowania swojego przedstawiciela w przypadku
zapewnienia przez Producenta / Wytwórcę potwierdzenia dokumentów kontroli przez inspektora
kontroli określonego w przepisach urzędowych (dawniej Komisarz Odbiorczy).
2.2.2.
Wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej
Konstrukcje stalowe wykonuje się ze stali S355 – wg EN 10025-2 o następujących podstawowych
właściwościach mechanicznych :
Lp.
t
ReH (Re, fy)
Rm (fu)
[-]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1
t ≤16
355
2
16 < t ≤ 40
345
470 – 630
3
40 < t ≤ 63
335
4
63 < t ≤ 80
325
gdzie:
t – grubość elementu
ReH (Re, fy) - minimalna granica plastyczności
Rm (fu) – wytrzymałość na rozciąganie
Pozostałe parametry wg normy EN 10025-2.
2.2.2.1. Dodatkowe wymagania wynikające z obowiązywania normy PN-S-10052:1982
W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-S-10052:1982 wprowadza się
dodatkowe wymagania, które musi spełniać stosowany materiał:
wydłużalność A5-min = 22%;
badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w temperaturze -20°C
(oznaczenie J2);
badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów kolejowych przeprowadzać w temperaturze -40°C;
wszystkie elementy przeznaczone do spawania, o grubości powyżej 20mm należy dostarczać w stanie
znormalizowanym.
Badania udarności należy wykonywać na próbkach Charpy z karbem V.
2.2.2.2. Oznaczenie stali
Pełne oznaczenie stali wg PN-EN-20027-1 przeznaczonej na konstrukcje drogowych obiektów mostowych
zapisuje się w postaci:
S 355 J2
2.2.2.3. Realizacja dostaw stali
Dostarczane materiały winny być zaopatrzone w Świadectwo odbioru 3.2 („rodzaj 3.2”) zgodnie z normą
PN-EN 10204 potwierdzające spełnienie wymagań norm PN-EN-10025-1 i PN-EN-10025-2 oraz
dodatkowych wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji.
Obowiązek dostarczenia Świadectwa odbioru spoczywa na Wykonawcy.
2.2.3.
Wymagania dotyczące łączników i materiałów spawalniczych
Stosowane łączniki i materiały spawalnicze muszą spełniać wymagania PN-S-10050:1989 i norm
przedmiotowych.
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wykonawca stalowej konstrukcji mostowej
u zaakceptowanych przez Inżyniera producentów tych materiałów. Na Wykonawcy konstrukcji ciąży
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obowiązek egzekwowania od dostawców dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań
zawartych w normach przedmiotowych dotyczących danego wyrobu lub materiału. Dokumenty muszą
być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które
warunkują wystawienie dokumentów Producent łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza
na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wykonawcy konstrukcji, powinny być badane na
koszt własny Wykonawcy konstrukcji.
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty.
Wykonawca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych
i ogrzewanych pomieszczeniach.
Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej
powinny być oddzielone od pozostałych.
3. Sprzęt
− 3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
− 3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca konstrukcji w Programie wytwarzania i Wykonawca obiektu w Projekcie organizacji montażu
zobowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier
jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.
4. Transport
− 4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
− 4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
4.2.1.
Transport stali konstrukcyjnej od Dostawcy i składowanie u Wykonawcy
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak,
aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej
powinny być oddzielone od pozostałych.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą być cechowane zgodnie w wymaganiami normy EN 10025-1.
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu
wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń.
4.2.2.
Transport na miejsce montażu
Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do wykonania niezbędnych obliczeń lub prac projektowych w
celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp.
elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i montażu konstrukcji. Opracowania te
muszą uwzględniać dyspozycje zawarte w Dokumentacji Projektowej i być wykonane odpowiednio
wcześnie aby mogły być zatwierdzone przez Inżyniera.
Wszystkie elementy Konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
załadowywane, transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub
uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana.
Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy połączeń/styków
montażowych.
Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić
elementy wiotkie na czas załadunku, transportu i rozładunku . Drobne elementy takie jak blachy
nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone
w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby,
podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary
powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich
fazach transportu i montażu konstrukcji. w pewnych przypadkach mogą być one transportowane w
innej pozycji pod warunkiem, że będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi
uszkodzeniami. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia,
przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu.
Przewożone elementy powinny być załadowane w taki sposób, aby w przypadku transportu koleją nie
przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057:1969
i PN-K-02056:1970.
Przy transporcie drogowym, w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub
dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę zarządców dróg, po których będzie odbywał
się przejazd pojazdów. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. Transport konstrukcji musi być
poprzedzony rozpoznaniem trasy w celu potwierdzenia możliwości przejazdu konwoju.
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Wykonawca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone,
a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.
Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy
technologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań i odbiorów.
4.2.3.
Likwidacja uszkodzeń transportowych
Podczas odbioru po rozładunku Wykonawca montażu sprawdza w obecności przedstawiciela Inżyniera
czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej
geometrii. Stwierdzone odchyłki kształtu (deformacje) nie powinny przekraczać odchyłek
dopuszczalnych podanych w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji.
W przypadku konieczności usunięcia deformacji i uszkodzeń, Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji sposób i harmonogram usuwania odchyłek. Sposób usuwania deformacji i uszkodzeń
należy zawrzeć w Programie Zapewnienia Jakości. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można
wykonywać bez obecności jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wykonawca konstrukcji, a do ich
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po
zakończeniu prac Wykonawca montażu w obecności Inżyniera dokonuje ponownego odbioru
poprawionych elementów.
W przypadku gdy po prostowaniu (usuwaniu deformacji) wystąpią pęknięcia lub inne uszkodzenia,
element (lub jego część) należy zdyskwalifikować, a w jego miejsce wykonać nowy.
5. Wykonanie robót
− 5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
− 5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania
robót objętych niniejszą ST;
plan wytwarzania konstrukcji uwzględniający: technologię spawania, usuwanie deformacji i uszkodzeń,
wykonanie próbnego montażu konstrukcji;
instrukcję podpierania, manipulacji (przemieszczania), podnoszenia, składowania, transportu i elementów
(sposób i organizację);
projekt montażu konstrukcji.
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
5.2.1.
Wymagania formalne w stosunku do Wykonawcy stalowych konstrukcji mostowych.
Konstrukcja stalowa może być wytwarzana jedynie w wytwórniach posiadających Świadectwo Kwalifikacji
do wykonywania konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-S-10050:1989, wydane przez Komisję
Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe, ul. Jagiellońska 80, 03-301
Warszawa (jednostka podległa Ministerstwu Infrastruktury).
Wykonawca konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć Inżynierowi kopię Świadectwa
Kwalifikacji dla danej wytwórni. Wykonawca nie może przenieść wytwarzania całości lub części
konstrukcji do innej wytwórni bez zgody Inżyniera. Zatwierdzeni przez Inżyniera podwykonawcy
Wykonawcy muszą również posiadać Świadectwa Kwalifikacji.
Termin ważności Świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej
lub montowanej konstrukcji.
5.2.2.
Wymagane opracowania
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny następujących
opracowań:
rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwzględniające sposób manipulacji (przemieszczania),
podpierania, podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i
montażu konstrukcji;
program wykonania konstrukcji w wytwórni;
technologię spawania;
program montażu w miejscu scalania na budowie.
Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej oraz warunki
zawarte niniejszej Specyfikacji.
Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera.
5.2.2.1. Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej
Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca konstrukcji winien jest sprawdzić kompletność
dostarczonej Dokumentacji Projektowej na podstawie której wykonywane będą rysunki.
W rysunkach warsztatowych należy:
rozrysować oddzielnie każdy z elementów wysyłkowych;
rozpracować wszystkie niezbędne szczegóły konstrukcyjne w zakresie ukosowania i wielkości progów
spawalniczych;
uwzględnić dodatkowe elementy umożliwiające manipulację elementami wraz ze sposobem ich usunięcia
(demontażu) po zmontowaniu konstrukcji.
Wykonawca konstrukcji winien uzyskać od Inżyniera akceptację rysunków warsztatowych.
5.2.2.2. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni.
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Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu wytwarzania
konstrukcji, który powinien stanowić część Programu Zapewnienia Jakości. Program sporządzany jest
przez Wykonawcę i powinien zawierać:
1) oświadczenie Wykonawcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami;
2) świadectwo kwalifikacji wytwórni;
3) harmonogram realizacji;
4) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy;
5) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji;
6) informację o dostawcach materiałów;
7) informację o podwykonawcach;
8) informację o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania;
9) technologię spawania;
10) projekt próbnego montażu konstrukcji;
11) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach;
12) inne informacje żądane przez Inżyniera;
13) ewentualne zgłoszenie potrzeby zmian w Dokumentacjach Projektowych.
Program robót musi uwzględniać wszystkie warunki zawarte w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2.2.3. Technologia spawania
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz
niniejszej Specyfikacji i zawierać co najmniej:
dobór metody spawania;
dobór materiałów spawalniczych;
dobór parametrów spawania;
sposób przygotowania krawędzi blach;
kolejność spawania;
plan kontroli spoin;
wytyczne wykonywania kontroli spoin.
Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika i uwzględniać następujące
czynniki wyjściowe:
dynamiczność obciążenia działającego na konstrukcję;
powtarzalność obciążenia (efekty zmęczeniowe);
konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych.
Technologia spawania musi obejmować zarówno proces wytwarzania konstrukcji w wytwórni jak i prace
montażowe na placu budowy.
5.2.2.4. Program montażu na miejscu scalania na budowie
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera Programu Zapewnienia
Jakości. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien zawierać co najmniej:
1) protokół odbioru konstrukcji od Wykonawcy;
2) harmonogram terminowy realizacji;
3) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy montażu;
4) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji;
5) Program Zapewnienia Jakości;
6) sprawdzenie statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji, w przypadku gdy podczas montażu będzie ona
podpierana w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa;
7) plan spawania;
8) informacje o podwykonawcach;
9) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania;
10) technologię spawania;
11) sposób wykonywania badań ujętych w Specyfikacji;
12) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montażowych;
13) inne informacje żądane przez Inżyniera.
Częścią składową PZJ w zakresie montażu jest organizacja montażu. Wytyczne do organizacji montażu
opracowuje się na podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinny one
zawierać co najmniej:
sprawdzenie wytrzymałości i odkształceń konstrukcji w poszczególnych etapach montażu;
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji pomocniczych (podpory montażowe, podesty robocze,
itp.);
rysunki robocze konstrukcji i urządzeń wymienionych powyżej;
organizację placu budowy na okres scalania i montażu konstrukcji;
rysunki ilustrujące przebieg montażu w poszczególnych jego etapach;
instrukcję zabezpieczenia warunków BHP.
Program Zapewnienia Jakości w zakresie organizacji montażu podlega akceptacji przez Inżyniera pod
względem jego zgodności z założeniami przyjętymi przy ich sporządzaniu.
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5.2.3.
Akceptowanie stosowanych technologii
W przypadku gdy jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej lub gdy zachodzi konieczność zmiany technologii, Wykonawca musi uzyskać akceptację
proponowanej technologii przez Inżyniera.
5.2.4.
Kontrola wykonywanych robót
Inżynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów
częściowych na cały czas wykonywania i montażu konstrukcji.
W zależności od wyników badań Inżynier informuje Wykonawcę co do możliwości kontynuowania robót.
Zalecenia Inżyniera są przekazywane Wykonawcy poprzez:
wpisy do Dziennika wytwarzania konstrukcji (w wytwórni);
wpisy do Dziennika Budowy (w trakcie montażu);
lub w inny udokumentowany sposób (w każdym etapie realizacji).
5.2.5.
Wykonanie konstrukcji w wytwórni
5.2.5.1. Obróbka elementów
VI.
Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których
odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN 89/S-10050.
VII. Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz normy PN-S-10050:1989. Wymagane dokładności cięcia zestawiono tabeli nr 1.
1)
Tabela 1. Dokładność cięcia
Wymiar liniowy elementu L
[m]
L≤1
1<L≤
5<L
5
±1
±1.5
±2
Dopuszczalna odchyłka wymiaru
[mm]
1)
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.
Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r= 2-5mm.
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej tylko te brzegi, które będą poddane
przetopieniu w następnych operacjach spawania. Pozostałe powierzchnie cięcia i powierzchnie
przyległe powinny być co najmniej oczyszczone z żużla, gratów (wypływek), nacieków i rozprysków
materiału.
VIII. Prostowanie i gięcie elementów
Prostowanie i gięcie elementów należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-10050:1989.
Wykonawca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Zastosowany sprzęt winien umożliwiać
przykładanie sił w sposób statyczny – przy prostowaniu i gięciu na zimno nie należy stosować uderzeń.
Roboty mogą być kontynuowane tylko gdy pomierzone po próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą
wartości podanych w normie PN-S-10050:1989.
Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów.
IX.
Dopuszczalne odchyłki
Sprawdzeniu podlegają odchyłki:
wymiarów liniowych;
prostości elementów;
skręcenia przekrojów;
swobodne kształtu przekroju;
kształtu przekroju w obrębie styków;
załamania w strefach ściskanych spoin czołowych;
przekrojów konstrukcji użebrowanych;
inne wykazane w Dokumentacji Projektowej.
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano dopuszczalnych odchyłek wymiarowych elementów, to
należy ich wielkości dopuszczalne należy przyjmować wg normy PN-S-10050:1989.
Dopuszczalne załamanie przy ściskanych spoinach czołowych powinno być nie większe niż 2mm strzałki
odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m.
5.2.5.2. Przygotowanie elementów do wykonania (składania)
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inżyniera akceptację elementów
w zakresie usunięcia gratów, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków
z zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989, PN-M-04251:1987.
5.2.5.3. Wykonanie (składanie) elementów konstrukcji przez spawanie
X.
Powierzchnie brzegów
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia
wg PN-EN ISO 9013 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału
rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3.
XI.
Powierzchnie przylegające.
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych
powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien być większy niż 2,5µm.
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Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze (elementy wysyłkowe), których wymiary
ograniczają możliwości transportu.
Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące
pasy ze środnikiem.
XII. Spawanie
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji prowadzonym przez uprawnione instytucje (np. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach).
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym
aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych
umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania
przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy to elektrod zasadowych). Każda spoina powinna być
oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10–
15mm od brzegu, a na długich spoinach w odstępach co 1m. Należy prowadzić dziennik spawania. W
dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej i
Programu Zapewnienia Jakości, jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania
powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera. Za prowadzenie
dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót.
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa
niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy
spawanych. W przypadku spawania w utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna
powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza
niższe niż podane wyżej), należy przygotować i przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia specjalne
procedury.
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka spoiny należy przed
spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwając zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np przez
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość
podtopienia lub wklęśnięcia grani w podpoinie przyjmować wg PN-M-69775:1985 wg klasy wadliwości
W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości.
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną
pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej
grubości.
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy
wykonać wg PN-90/M-69016 lub PN-EN ISO 9692.
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do
wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy
przetopowe.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z
wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie zestarzałych elektrod jest
zabronione.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i
Dokumentacją Projektową. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą
przekraczać 10%.
Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek
wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po
przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co
najmniej 25mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co
najmniej 3mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną.
XIII. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem
zgodności kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszelkie odchyłki większe od
dopuszczalnych muszą być usunięte. Prostowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z normą PN-S10050:1989. Program Zapewnienia Jakości opisujący zakres robót i sposoby technologiczne
prostowania podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności przedstawiciela
Inżyniera z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050:1989.
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Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu.
5.2.5.4. Próbny montaż konstrukcji
Wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa podlega próbnemu montażowi u Wykonawcy. Próbny montaż
wytworzonych elementów stalowej konstrukcji mostowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10050:1989.
Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów stalowej
konstrukcji mostowej przez Inżyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów
przeprowadzenia próbnego montażu i stosowanych technologii.
Próbnemu montażowi należy poddać obiekt w całości, składając wszystkie jego elementy w położeniu
montażowym przewidzianym w Dokumentacji Projektowej.
W przypadku wymiarów obiektu uniemożliwiających próbny montaż w całości, konstrukcję należy podzielić
na sekcje. W skład każdej sekcji powinny wchodzić co najmniej cztery elementy wysyłkowe. Podział na
sekcje wymaga akceptacji Inżyniera.
Przy próbnym montażu obiektu podzielonego na sekcje należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że do
próbnego montażu sekcji należy użyć co najmniej po jednym elemencie z każdej z sekcji
sąsiadujących (stykających się) z sekcją dla której wykonywany jest próbny montaż.
W trakcie próbnego montażu należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% projektowanego, pod warunkiem,
że linia wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie
powinna przekraczać 10% tej wartości).
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu oznaczeń
i schemat ten załączyć do projektu wykonawczego mostu.
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z pięciodniowym wyprzedzeniem
zawiadamiać Inżyniera oraz Wykonawcę montażu docelowego na budowie.
Na zakończenie próbnego montażu Wykonawca spisuje protokół z jego przeprowadzenia, podając w nim
wszelkie istotne dla konstrukcji dane. Protokół winien zawierać co najmniej:
stwierdzenie zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, wraz ze szczegółowym
omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych,
linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej,
znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem siebie w
zmontowanej konstrukcji.
XIV. Wykonanie elementów pomocniczych dla montażu wstępnego, transportu i montażu na miejscu
budowy
Elementy służące do montażu wstępnego, transportu oraz montażu na miejscu budowy, które nie
pozostają na trwałe w obiekcie mostowym muszą być wykonane według wymagań uzgodnionych
każdorazowo między Wykonawcą a Inżynierem.
5.2.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone zgodnie z Dokumentacją Projektową
i według odpowiednich Specyfikacji.
Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, to jest przygotowanie powierzchni i nanoszenie
powłok ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
5.2.5.6. Wysyłka elementów z wytwórni.
Elementy mogą być wysłane z wytwórni po wykonaniu i uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich
przewidzianych badań dla zakresu robót przewidzianego do wykonania w wytwórni. Wykonanie i wyniki
poszczególnych badania potwierdza się protokołami.
5.2.6.
Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.6.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go
Wykonawcy konstrukcji, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie
może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach
drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania powinien zapewnić:
stateczność i nieodkształcalność elementów;
dobre przewietrzanie elementów;
możliwość inspekcji składowanych elementów;
dobrą widoczność oznakowania elementów;
zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
Należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji wbudowania. W przypadku
składowania w innej pozycji niż pozycja wbudowania w projekcie montażu wymagane są obliczenia
sprawdzające stateczność i wytrzymałość.
5.2.6.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne
uniesienie na wysokość 20cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio
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wyekwipowana załoga). Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji
należy na czas montażu odpowiednio usztywnić elementy wiotkie.
5.2.6.3. Wyznaczenie osi podłużnej mostu i łożysk
Na podporach mostu należy wyznaczyć w sposób trwały oś mostu, osie dźwigarów głównych i osie łożysk.
Osie łożysk należy wyznaczać dla temperatury t0 = 10°C w odległościach od osi środka łożysk stałych
odpowiadających dokładnie rozpiętościom teoretycznym przęseł wg Dokumentacji Projektowej
i rysunków warsztatowych.
Przesunięcia łożysk względem osi podparcia całego mostu nie powinny przekraczać 2mm.
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie montażu muszą być ocenione przez Wykonawcę a
propozycje napraw przedłożone Inżynierowi do akceptacji. w razie konieczności element musi być
zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót
5.2.6.4. Wykonanie połączeń spawanych tymczasowych
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania
zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu
warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a w szczególności przy odpowiedniej
temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatru.
5.2.6.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy
XV. Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być wskazane w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny
sczepne), szczegóły takie podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszu) do podnoszenia lub zamocowań wymaga
zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania
uchwytów montażowych.
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10050:1989. Roboty spawalnicze
można prowadzić w temperaturach powyżej +5°C. Miejsce wykonywania spoiny należy zabezpieczyć
przed wpływem złych warunków atmosferycznych (wiatr, opady) poprzez zastosowanie tymczasowych
zadaszeń i osłon.
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z punktem
6 niniejszej Specyfikacji.
Wykonanie otworów
O ile nie jest określone inaczej w Dokumentacji Projektowej, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie prostopadłe do
powierzchni elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone
mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być
wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być
starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być
naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera.
5.2.6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w wytwórni, gdzie
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu należy dokończyć nanoszenie powłoki
antykorozyjnej zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami.
5.2.6.7. Podpory i rusztowania montażowe
Rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z projektu montażu
konstrukcji ustroju niosącego oraz siły od obciążeń środowiskowych (wiatr, śnieg). Projekt rusztowań
musi być zaakceptowany przez Inżyniera, a po zaakceptowaniu nie może być bez jego zgody
zmieniany.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-M-48090:1996.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, dla zasadniczych wymiarów rusztowań dopuszcza
się następujące odchyłki:
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5% rozstawu,
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5% wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 50mm,
w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±50mm.
5.2.3.8. BHP i ochrona środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów o BHP i ochronie środowiska odpowiada
Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby
postanowienia tych przepisów.
6. Kontrola jakości robót
− 6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1.
Obowiązki Wykonawcy
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Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od
działań kontrolnych Inżyniera.
Wykonawca konstrukcji stalowych obowiązany jest do wydania świadectwa jakości na podstawie
przeprowadzonej przez siebie kontroli jakości. To samo dotyczy Wykonawcy wykonującego montaż na
miejscu scalania.
6.2.2.
Kontrola wykonania konstrukcji i jej montażu
Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikacji
6.2.3.
Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych
6.2.3.1. Podstawy formalne
Badanie i klasyfikację wad złączy spawanych należy wykonać w oparciu o „stare” normy PN. Przez „stare”
normy PN rozumie się normy dotyczące badań i klasyfikacji złączy przywołane w normach:
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania;
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe – Projektowanie.
Przyjęcie to wynika z faktu obowiązywania w/w norm do projektowania oraz badań i odbiorów stalowych
konstrukcji mostowych, które w zakresie sposobu klasyfikacji złączy spawanych odwołują się właśnie
do „starych” norm PN. Pozwala to na zachowanie spójności pomiędzy procedurami oceny złączy
i procedurami wymiarowania konstrukcji. Rozwiązania przyjęte w normach „europejskich” PN-EN nie
uwzględniają specyfiki stalowych konstrukcji mostowych, zawartej w obowiązujących normach do
projektowania i dlatego normy te nie mogą być w tym przypadku stosowane.
Dopuszcza się stosowanie norm „europejskich” PN-EN w odniesieniu do tych badań których wyniki mogą
być interpretowane niezależnie i które nie są bezpośrednio związane z określaniem wadliwości spoin
(np. badania niszczące spoin oceniające ich parametry wytrzymałościowe).
6.2.3.2. Wymagania ogólne
Zakres i rodzaj badań oraz oznaczenie klas spoin podane są w Dokumentacji Projektowej. Zakres ten
winien być uściślony przez Wykonawcę w projekcie technologii spawania i podlega akceptacji przez
Inżyniera.
Koszty badań ponosi Wykonawca.
Wszystkie spoiny warsztatowe i montażowe podlegają sprawdzeniu wizualnemu zgodnie z zasadami
normy PN-EN 970:1999. Spoiny specjalnej jakości muszą posiadać klasę wadliwości W1, a spoiny
normalnej jakości klasę wadliwości W2 wg normy PN-M-69775:1985.
Wszystkie spoiny specjalnej jakości oraz niektóre ze spoin normalnej jakości podlegają kontroli
radiograficznej zgodnej z zasadami nory PN-M-69771:1974. Spoiny specjalnej jakości winny mieć
klasę wadliwości co najmniej R2, a spoiny normalnej jakości klasę wadliwości co najmniej R3.
Dopuszcza się wykonanie badań ultradźwiękowych, czym wymagana jest odpowiedniość metody
względem badań radiologicznych. W tym celu co najmniej 10% długości badanych spoin musi być
badana obydwoma metodami w celu weryfikacji wyników badania ultradźwiękowego.
Każda spoina powinna być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania
spoin i przedłożyć rezultaty Inżynierowi do akceptacji. Badania radiograficzne i ultradźwiękowe
wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną MI podczas
przewodu kwalifikującego wytwórnię.
Inżynier uprawniony jest do zarządzania dodatkowych badań stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie
wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzające jakość robót spawalniczych, prowadzić należy
według normy PN-S-10050:1989.
Wykonawca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i
przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji.
6.2.3.3. Wymagania szczegółowe
Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich
wykonaniu. Badania spoin polegają na oględzinach i wykonaniu makroskopowych badaniach
nieniszczących.
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub wklęśnięć.
w spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych
elementów.
Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące
badania określa się wg PN-M-69703:1975.
Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń podanym w projekcie
technologii spawania. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz
wskaźnik jakości obrazu. Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie
z oznaczeniami na planie prześwietleń, a na okres prześwietlania spoiny należy na konstrukcji
umieścić oznaczenie spoiny.
XVI. Badania nieniszczące spoin czołowych
Wszystkie spoiny czołowe należy badać na całej ich długości, chyba że Dokumentacja Projektowa stanowi
inaczej. Badaniem podstawowym dla spoin czołowych jest badanie radiograficzne. Na podstawie wad
spoin określonych wg normy PN-M-69703:1975 oraz wykrytych prześwietleniem wg normy PN-M69771:1974 należy określić klasę spoiny zgodnie z normami PN-74/M-69772 i PN-M-69775:1985.
Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin.
XVII. Badania nieniszczące spoin pachwinowych
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Wszystkie spoiny pachwinowe należy badać na całej ich długości, chyba że Dokumentacja Projektowa
stanowi inaczej. Spoiny należy badać metodami magnetyczno proszkową lub penetracyjną
XVIII. Badania niszczące.
Oprócz badań nieniszczących spoin w elementach konstrukcji należy wykonać badania niszczące zgodnie
z zakresem opisanym w normie PN-S-10050:1989. zakres badań obejmuje wykonanie badań:
wytrzymałości na rozciąganie;
wytrzymałości na zginanie;
udarności złącza na próbce z karbem V w temperaturze -20°C;
plastyczności złączy (na złączach typu X i K);
rozkładu twardości w złączu;
strefy przejścia i strefy ciepła materiału.
Badania te wykonuje się na próbkach pobranych z płyt próbnych.
XIX. Kontrola szczelności
Wszystkie elementy konstrukcji wykształcone w Dokumentacji Projektowej jako przestrzenie zamknięte
winny być po wykonaniu wszystkich spoin sprawdzone na szczelność.
Próby tej należy dokonać sposobem pomiaru spadku ciśnienia powietrza wtłaczanego do wnętrza
przestrzeni zamkniętej. Warunkiem prawidłowej szczelności jest, aby spadek ciśnienia w ciągu
30 minut trwania próby nie był większy niż 10%.
XX. Postępowanie w przypadku wadliwych spoin
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usunąć
w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji oraz powstania w niej dodatkowych naprężeń.
Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym
zakresie łącznie z prześwietleniem.
7. Obmiar robót
− 7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
− 7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1Mg (megagram) wykonanej i odebranej konstrukcji stalowej.
Masa konstrukcji w Dokumentacji Projektowej uwzględnia naddatek na połączenia spawane liczony
procentowo z masy elementów stalowych. Przyjęte procentowe wielkości naddatku są wykazywane
w zestawieniach stali dla poszczególnych elementów. Podana masa konstrukcji nie uwzględnia
natomiast ciężaru pokryć malarskich.
W przypadku gdy masa konstrukcji wyliczona na podstawie rysunków warsztatowych różnić się będzie od
masy podanej w Dokumentacji Projektowej więcej niż o 5%, Wykonawca winien zwrócić się do
Inżyniera o akceptację zmiany masy konstrukcji, z podaniem uzasadnienia zaistniałej różnicy.
8. Odbiór robót
− 8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
− 8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie
usterki, wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle
wykonane i całość przedstawić do ponownego badania.
8.2.1.
Zakres i czas wykonywania odbiorów.
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec:
po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni po wykonaniu próbnego
montażu konstrukcji i naniesieniu powłok zabezpieczenia antykorozyjnego (wykonanie powłok wg
oddzielnej specyfikacji);
po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie;
po wykonaniu próbnego obciążenia – odbiór końcowy (próbne obciążenie według oddzielnej specyfikacji).
8.2.2.
Odbiór konstrukcji u Wykonawcy
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje odbioru konstrukcji
zgodnie z PN-S-10050:1989. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu
wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji
odbierającej, której skład ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa
montującego obiekt. O przewidywanym odbierze konstrukcji należy powiadomić autora Dokumentacji
Projektowej, który może uczestniczyć w pracach komisji. Wykonawca powinien przedstawić komisji:
Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe;
Dziennik wytwarzania;
badania użytych materiałów,
świadectwa kontroli laboratoryjnej;
protokoły odbiorów częściowych;
protokół z próbnego montażu, a jeżeli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii
wytworzonej konstrukcji;
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inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.
Odbiór konstrukcji winien być potwierdzony Protokołu Odbioru.
8.2.3.
Odbiory pośrednie w trakcie budowy obiektu
Ilość i zakres odbiorów w tracie budowy obiektu należy dostosować do przyjętej technologii budowy.
Minimalny zakres odbiorów obejmuje:
sprawdzenie wytyczenia osi obiektu i osi łożysk;
sprawdzenie poziomu ciosów podłożyskowych i łożysk;
sprawdzenie rusztowań;
sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montażowych, a przed wykonaniem
połączeń (spawaniem styków) z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego;
badania jakości połączeń spawanych (spoin) wykonywanych na budowie;
sprawdzanie robót zanikających;
Zakres ten może być poszerzony przez Inżyniera o dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki obiektu.
8.2.4.
Odbiór końcowy
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest najwcześniej po ukończeniu robót
związanych z pomostem w zakresie wykonania izolacji i nawierzchni, instalacji elementów
wyposażenia montowanych bezpośrednio do konstrukcji stalowej i po próbnym obciążeniu. Dojazdy do
obiektu muszą być wykonane w zakresie umożliwiającym wjazd na obiekt środkom transportowym
przewidzianym do wykonania próbnego obciążenia.
Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w
normie PN-S-10050:1989.
W przypadku gdy wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji należy
sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający:
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,
2) nazwiska przedstawicieli:
Inżyniera;
Wykonawcy konstrukcji;
Wykonawcy montażu;
3) oświadczenie o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami;
Dziennik wytwarzania w wytwórni;
Dziennik Budowy;
badania materiałów użytych w wytwórni i podczas montażu;
świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w poszczególnych związanych z
wykonaniem obiektu Specyfikacjach;
protokoły odbiorów częściowych;
inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu.
4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji,
5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie mających
wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu,
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji,
7) podpisy stron odbioru wg punktu 2) protokółu.
9. Podstawa płatności
− 9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
− 9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg punktu 5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera
oraz:
a) w zakresie wytwarzania konstrukcji:
dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji;
wykonanie konstrukcji;
wykonanie wszystkich wymaganych badań i pomiarów;
wykonanie próbnego montażu;
sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów;
dostarczenie konstrukcji na miejsce montażu wraz z kompletem łączników;
usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie.
b) w zakresie montażu konstrukcji na budowie:
wykonanie, rozbiórkę i usunięcie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych;
przygotowanie terenu budowy, w tym co najmniej organizacja placu dojazdowego, miejsc składowania
elementów konstrukcji oraz podjazdów i objazdów technologicznych;
zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych;
odebranie konstrukcji od Wykonawcy konstrukcji;
dostarczenie pozostałych czynników niezbędnych montażu oraz montaż konstrukcji;
wykonanie wszystkich urządzeń pomocniczych (podpór montażowych, rusztowań, podestów roboczych)
wraz z projektami roboczymi o ile koszty te nie zostały ujęte w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”;
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wykonanie wszystkich wymaganych badań i pomiarów;
wykonanie montażu konstrukcji;
sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów;
usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego.
Cena jednostkowa obejmuje również:
koszty uzyskania wymaganych dokumentów;
koszty związane z odbiorem materiałów;
uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci
10.
Przepisy związane
− 10.1. Normy
− 10.1.1. Stalowe konstrukcje mostowe
XXI. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania
XXII. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Projektowanie
− 10.1.2. Materiały
XXIII. PN-H-84023-03:1989
Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa na blachy i taśmy Gatunki
XXIV. PN-H-92135:1981 Blachy grube ze stali konstrukcyjnej węglowej wyższej jakości i stopowej
XXV. PN-H-92203:1994 Stal - Blachy uniwersalne - Wymiary
XXVI.
XXVII. PN-EN 10002-1:2004
Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze
otoczenia
XXVIII.
PN-EN 10002-5:1998
Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej
temperaturze
XXIX. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali
XXX. PN-EN 10021:2007 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych
XXXI. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na
gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów
XXXII. PN-EN 10025-1:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy
XXXIII.
PN-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
XXXIV.
PN-EN 10025-3:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 3:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizującym
XXXV. PN-EN 10025-4:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 4: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym
XXXVI.
PN-EN 10025-5:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 5:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących
XXXVII.
PN-EN 10025-6:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 6:
Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym
cieplnie
XXXVIII.
PN-EN 10027-1:2007
Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali
XXXIX.
PN-EN 10027-2:1994
Systemy oznaczania stali - System cyfrowy
XL.
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i większej - Tolerancje
wymiarów, kształtu i masy
XLI. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003
Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
XLII. PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej - Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i
odchyłki kształtu
XLIII. PN-EN 10034:1996/Ap1:1999
Dwuteowniki I i H za stali konstrukcyjnej - Dopuszczalne odchyłki
wymiarowe i odchyłki kształtu
XLIV. PN-EN 10036:1999 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie całkowitej zawartości węgla
metodą wagową po spaleniu w strumieniu tlenu
XLV. PN-EN 10045-1:1994
Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Metoda badania
XLVI. PN-EN 10045-2:1996
Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Sprawdzanie młotów
wahadłowych
XLVII. PN-EN 10052:1999 Słownik terminów obróbki cieplnej stopów żelaza
XLVIII.
PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem,
walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów
XLIX. PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej Wymiary
L.
PN-EN 10056-2:1998
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej Tolerancje kształtu i wymiarów
LI.
PN-EN 10058:2005 Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i
tolerancje kształtu i wymiarów
LII.
PN-EN 10079:2007 Stal - Wyroby – Terminologia

Str. 71

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Mulice" na potoku "Bystry" (km. potoku 5+915) w miejscowości
Ratułów w km 0+035 wraz z dojazdami.

LIII. PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej
niż 6mm (metoda echa)
LIV. PN-EN 10163-1:2007)
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - Część 1: Wymagania ogólne
LV. PN-EN 10163-1:2007/AC:2007
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - Część 1:
Wymagania ogólne
LVI. PN-EN 10163-2:2007
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - Część 2: Blachy grube i blachy
uniwersalne
LVII. PN-EN 10163-3:2006
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - Część 3: Kształtowniki
LVIII. PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem
LIX. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
LX.
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości
LXI. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów i masy
LXII. PN-EN 10296-1:2006
Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań
mechanicznych i ogólno technicznych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych
i stopowych
LXIII. PN-EN 10296-2:2007
Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań
mechanicznych i ogólnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Stale odporne na korozję
LXIV. PN-EN 10297-1:2005
Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i
ogólnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej
LXV. PN-EN 10297-2:2007
Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i
ogólnotechnicznych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Stale odporne na korozję
− 10.1.3. Spawalnictwo i spawanie
LXVI. PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
LXVII. PN-M-69011:1978 Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania
LXVIII.
PN-M-69016:1990 Spawalnictwo - Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek
gazowych stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania
LXIX. PN-M-69018:1988 Spawalnictwo - Spawanie żużlowe stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów do spawania
LXX. PN-M-69028:1978 Spawalnictwo - Spawanie łukowe miedzi w osłonie argonu elektrodą topliwą Przygotowanie brzegów do spawania
LXXI. PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne
wymagania i badania
LXXII. PN-M-69703:1975 Spawalnictwo - Wady złączy spawanych - Nazwy i określenia
LXXIII.
PN-M-69707:1986 Spawalnictwo - Zasady wykonywania próbnych złączy spawanych lub
zgrzewanych
LXXIV.
PN-M-69710:1988 Spawalnictwo - Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy
spajanych
LXXV. PN-M-69720:1988 Spawalnictwo - Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych
LXXVI.
PN-M-69733:1988 Spawalnictwo - Próba udarności złączy spajanych doczołowo
LXXVII.
PN-M-69771:1974 Spawalnictwo - Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami
radiograficznymi - Nazwy i określenia
LXXVIII.
PN-M-69775:1985 Spawalnictwo - Wadliwość złączy spawanych - Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
LXXIX.
PN-M-69776:1987 Spawalnictwo - Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości
optycznej obrazu na radiogramie
LXXX. PN-M-70055-01:1989
Spawalnictwo - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych Postanowienia ogólne
LXXXI.
PN-M-70055-02:1989
Spawalnictwo - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych Badanie spoin czołowych o grubości 8 do 30mm głowicami skośnymi, falami poprzecznymi
LXXXII.
PN-EN 439:1999
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Gazy osłonowe do
łukowego spawania i cięcia
LXXXIII.
PN-EN 440:1999
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i
stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych Oznaczenie
LXXXIV.
PN-EN 875:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba
udarności - Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie
LXXXV.
PN-EN 876:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba
rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych
LXXXVI.
PN-EN 910:1999
Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próby
zginania
LXXXVII.
PN-EN 970:1999
Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania
wizualne
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LXXXVIII.
PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych Badania wizualne
LXXXIX.
PN-EN 1043-1:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba
twardości - Próba twardości złączy spawanych łukowo
XC. PN-EN 1043-2:2000
Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba
twardości - Próba mikrotwardości złączy spawanych łukowo
XCI. PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba łamania
XCII. PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Badania
makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych
XCIII. PN-EN 1597-1:2000
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Metody badań Złącza próbne do wykonywania próbek stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu
XCIV. PN-EN 1597-2:2000
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Metody badań Przygotowanie złączy próbnych ze stali techniką jedno- lub dwuściegową do wykonywania próbek
XCV. PN-EN 1597-3:2000
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Metody badań Badanie przydatności materiałów dodatkowych do wykonywania spoin pachwinowych w różnych pozycjach
XCVI. PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Zasady ogólne
dotyczące metali
XCVII. PN-EN 12062:2000/A1:2005 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Zasady ogólne
dotyczące metali (Zmiana A1)
XCVIII.
PN-EN 12062:2000/A2:2005 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych Zasady ogólne dotyczące metali (Zmiana A2)
XCIX. PN-EN ISO 2560:2006 (oryg.)
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja
C.
PN-EN ISO 3834-1:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
CI.
PN-EN ISO 3834-2:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 2: Pełne wymagania jakości
CII. PN-EN ISO 3834-3:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 3: Standardowe wymagania jakości
CIII. PN-EN ISO 3834-4:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 4: Podstawowe wymagania jakości
CIV. PN-EN ISO 3834-5:2007
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część
5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO
3834-4
CV. PN-EN ISO 6947:1999
Spawalnictwo - Pozycje spawania - Określanie kątów pochylenia i obrotu
CVI. PN-EN ISO 13916:1999
Spawalnictwo - Spawanie - Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania,
temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania
CVII. PN-EN ISO 13920:2000
Spawalnictwo - Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych Wymiary liniowe i kąty - Kształt i położenie
CVIII. PN-EN ISO 14731:2006 (oryg.)
Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność
PN-EN 1011-1:2001 Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne
dotyczące spawania łukowego
CIX. PN-EN 1011-1:2001/A1:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1:
Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego (Zmiana A1)
CX. PN-EN 1011-1:2001/A2:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1:
Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego (Zmiana A2)
CXI. PN-EN 1011-2:2004
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie
łukowe stali ferrytycznych
CXII. PN-EN 1011-2:2004/A1:2005
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2:
Spawanie łukowe stali ferrytycznych (Zmiana A1)
CXIII. PN-EN 1011-3:2002
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 3: Spawanie
łukowe stali nierdzewnych
CXIV. PN-EN 1792:2004 (oryg.) Spawanie - Wielojęzyczny wykaz terminów dotyczących spawania i
procesów pokrewnych
CXV. PN-EN 14610:2005 (oryg.) Spawanie i procesy pokrewne - Definicje dotyczące procesów spawania i
zgrzewania metali
CXVI. PN-EN 14717:2005 (oryg.) Spawanie i procesy pokrewne - Środowiskowy wykaz czynności
kontrolnych
CXVII. PN-EN ISO 3690:2005
Spawanie i procesy pokrewne - Oznaczenie zawartości wodoru w
ferrytycznym metalu spoiny
CXVIII.
PN-EN ISO 4063:2002
Spawanie i procesy pokrewne - Nazwy i numery procesów
CXIX. PN-EN ISO 6520-1:2002
Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych
niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie
CXX. PN-EN ISO 9013:2008
Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakości
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CXXI. PN-EN ISO 9692-1:2008
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania
złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
CXXII. PN-EN ISO 9692-2:2002
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania Część 2: Spawanie stali łukiem krytym
CXXIII.
PN-EN ISO 15609-1:2007
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe
CXXIV.
PN-EN ISO 15609-2:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Instrukcja technologiczna spawania - Część 2: Spawanie gazowe
CXXV.
PN-EN ISO 17659:2005 (oryg.)
Spawanie - Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy
spawanych z ilustracjami
CXXVI.
− 10.1.4 Inne normy
CXXVII.
PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe - Skrajnie budowli
CXXVIII.
PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy - Skrajnie statyczne
CXXIX.
PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni - Chropowatość powierzchni Wartości liczbowe parametrów
− 10.2 Inne dokumenty.
CXXX.
”Zalecenia dotyczące stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków
i asortymentów stali” – opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na zlecenie Generalnej dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002.
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M.15.01.03 IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

1.
WSTĘP
−
1.1
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji powierzchni
stykających się z gruntem z zastosowaniem roztworów asfaltowych (np. Abizol R lub równoważny + 2 x Abizol
P lub równoważny).
−
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych
w punkcie 1.1.
−
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektów (izolacje wykonywane na zimno).
W zakres robót wchodzi wykonanie robót izolacyjnych elementów obiektów mostowych, które będą zasypane
gruntem, a które nie są wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposób.
−
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Roztwór asfaltowy rzadki (R) - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach
Roztwór asfaltowy półgęsty (P) - roztwór produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami
i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
−
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Izolacja powierzchni stykających się z gruntem
roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R lub równoważny)
roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P lub równoważny)
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi.
Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez
Producenta oraz z PN-B-24620.
Dopuszcza
się
do
stosowania
materiały,
które
są
zgodne
"Ustawą
o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.".
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zależności od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można używać wałków
lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Roztwór asfaltowy przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1
Wymagania podstawowe
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót
objętych niniejszą ST,
PZJ podlega akceptacji Inżyniera
5.2.2
Zgodność z Dokumentacją Projektową
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstępstwa od
Dokumentacji Projektowanej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane przez Inżyniera.
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Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów
działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę.
5.2.3
Warunki wykonania izolacji
Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu wg Specyfikacji M.13.00.00.
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania.
5.2.4
Podłoże pod izolacją
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność betonu nie
może przekraczać 4%).
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a
także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia
do 5mm.
W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona
i odtłuszczona, a sam beton suchy. W przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza.
Wszystkie uszkodzenia należy naprawić i wygładzić a wystające części skuć i wyszlifować. Powierzchnie pod
izolację należy naprawić i wygładzić zaprawą naprawczą o odpowiednim uziarnieniu.
Otwory po ściągach do montażu deskowań należy wypełnić.
5.2.5
Gruntowanie podłoża
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy roztworem asfaltowym
rzadkim.
5.2.6
Wykonanie izolacji
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu asfaltowego
półgęstego.
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1.
Kontrola jakości
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,
sprawdzeniu jakości gruntowania,
sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
kontroli ilości warstw.
6.2.2.
Opis badań
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne
i pomiar wymiarów liniowych izolacji.
Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań.
Sprawdzenie jakości podłoża należy wykonać za pomocą łaty o długości 4m przyłożonej w dowolnie
wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność
z warunkami przygotowania podłoża wg punktu 5.2.4. niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy stwierdzając zgodność z punktem 5.2.3. Specyfikacji.
6.2.3.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała powierzchnia
betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie występują pęcherze lub brak
przylegania nanoszonej warstwy.
Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.
6.2.4.
Ocena wyników badań
Jeżeli wyniki badań przewidzianych w punktu 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych należy
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni betonu.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych).
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Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
sprawdzenie dostarczonych materiałów,
sprawdzenie podłoża pod izolację,
sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wszystkie dokumenty z kontroli jakości robót
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
koszt opracowania Programu Zapewnienia Jakości.
zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót;
montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, pomostów i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do
wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie;
przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu i jego pielęgnacja zgodnie z niniejszą
Specyfikacją i Dokumentacją Projektową,
zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska;
wykonanie wymaganych badań;
uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1.
Normy
PN-B-24620:1998.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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M.15.02.01 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji obiektu mostowego
z zastosowaniem papy zgrzewalnej.
−
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego oraz płyt przejściowych.
−
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Papa zgrzewalna - materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem,
z przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną.
Izolacja – materiał hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.
Bitumiczny środek gruntujący – jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania
powierzchni betonu przed ułożeniem izolacji ze zgrzewalnego materiału izolacyjnego.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
−
2.2.1. Rodzaje materiałów.
Do wykonania systemu izolacyjnego należy stosować następujące materiały:
papę termozgrzewalną,
środek gruntujący – asfaltowy lub żywiczny,
piasek kwarcowy do posypywania żywicy.
−
2.2.2. Wymagania podstawowe.
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
wytrzymałość na rozciąganie
przesiąkliwość i nasiąkliwość
zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze
Wykonawca powinien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę, które powinno posiadać klauzulę
dopuszczenia do stosowania wystawioną przez IBDiM.
Wykonawca na żądanie inżyniera ma obowiązek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", które powinny zawierać dane dotyczące:
wymagań dla stosowanych materiałów,
wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej,
wymagań dotyczących technologii wykonania,
zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych.
Dopuszcza
się
do
stosowania
materiały,
które
są
zgodne
"Ustawą
o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r".
−
2.2.3. Wymagania dotyczące środka gruntującego
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować asfaltowy lub żywiczny
środek gruntujący. Środek gruntujący powinien być dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.
2.2.3.1. Asfaltowe środki gruntujące
Wymagania dla asfaltowych środków gruntujących podano w tablicy 1a.
Tablica 1a. Wymagania w stosunku do roztworów asfaltowych do gruntowania
Lp.
Właściwość
Jednostka
Wymagana wartość
Metoda badania wg
Jednorodna ciecz barwy czarnej,
1
Wygląd zewnętrzny
PN-B-24620:1998
bez widocznych zanieczyszczeń.
i konsystencja
W temp. (23 ±2) °C łatwo
rozprowadza się i tworzy cienką
równą błonkę bez pęcherzy

2

Czas wysychania

h

≤ 12

3
4

Zawartość wody
1)
Sedymentacja

1)

%
%

≤ 0,5
≤ 1,0

5

Lepkość, czas wypływu

s

2)

η ±5% η
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6
Analiza w podczerwieni
Badanie identyfikacyjne
PN-EN 1767:2008
W aprobacie technicznej powinny być określone wymagania dla jednej z dwóch wartości. Właściwością
podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji powinny być określone dla tych roztworów
asfaltowych, dla których określenie zawartości wody wg PN-EN ISO 9029:2005 nie jest możliwe
2)
η – lepkość określona przez producenta
2.2.3.2 Żywiczne środki gruntujące
Żywiczne środki gruntujące stanowią żywice epoksydowe lub kopolimery żywic chemoutwardzalnych.
Stosując żywiczny środek gruntujący Wykonawca musi sprawdzić na jakie powierzchnie betonowe (o jakim
wieku i jakiej wilgotności) jest on przeznaczony.
Wymagania dla żywicznych środków gruntujących zostały podane w tablicy 1b.
Tablica 1b. Wymagania w stosunku do żywicznych środków gruntujących
Lp.
Właściwość
Jednostka
Wymagana wartość
Metoda badania wg
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu składników: żywicy podstawowej i utwardzacza
1
Analiza w podczerwieni
Badanie
PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne
3
1)
2
Gęstość
g/cm
ρ ±5%ρ
PN-C-89085.03:1987
3)
3
Lepkość
2)
η ±5%η
- lepkość dynamiczna
MPa s
PN-C-89085.06;1986
1)

- lepkość dynamiczna

KU

η ±5%η

2)

Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000
2)
- lepkość, czas wypływu
s
η ±5%η
PN-EN ISO 2431:1999 [9]
Wymagania w stosunku do zmieszanych składników: żywicy podstawowej i utwardzacza
4
Czas zachowania właściwości
Procedura IBDiM nr
roboczych w temp. 20°C
min
≥ 20
PB/TWm-24/97
Wymagania w stosunku do utwardzonej powłoki gruntującej
5
Przyczepność do podłoża
4)
betonowego
Procedura IBDiM
- po utwardzeniu żywicy
MPa
≥ 1,5
nr PB/TM-1/6
- po 150 cyklach zamrażania
MPa
≥ 1,2
i odmrażania
1) ρ – gęstość określona przez producenta
2) η – lepkość określona przez producenta
3) należy wybrać jedną z metod pomiaru lepkości
4) dotyczy tylko żywic przeznaczonych do gruntowania podłoża betonowego
Świeżo ułożone warstwy żywicy należy posypać piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w ilości
zalecanej przez producenta żywicy. Posypanie świeżej żywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do której będzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny być idealnie
suche. Zaleca się stosowanie piasków konfekcjonowanych, dostarczanych na budowę w szczelnych workach
z folii lub piasków suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wilgotności piasku,
konieczne jest jego wyprażenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mieć temperaturę
otoczenia. Żywic nie należy posypywać gorącym piaskiem.
−
−
2.2.4. Wymagania dotyczące papy zgrzewalnej
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelą 2
Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Lp.
Właściwość
Jednostka
Wymaganie
1 Wygląd
zgodny*
2 Długość arkusza papy
mm
L ±1% L
3 Szerokość arkusza papy
cm
S ±1% S
4 Grubość materiału
mm
≥5
- grubość warstwy bitumu pod osnową
mm
≥2
5 Giętkość w niskich temperaturach
Temp. [oC]
≤ - 5,0
śr. Wałka φ [mm]
φ 30
6 Przesiąkliwość
MPa
≥ 0,5
7 Nasiąkliwość
%
≤ 0,5
8 Odporność na działanie wysokiej
°C / h
100°C / 2h
temperatury (bez spłynięć)
9 Siły zrywające przy rozciąganiu
≥ 800
- wzdłuż
N
≥ 800
- w poprzek
10 Wydłużenie przy zerwaniu
≥ 30
- wzdłuż
%
≥ 30
- w poprzek
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Lp.
11

Właściwość
Jednostka
Wymaganie
Wytrzymałość na rozdarcie
≥ 150
- wzdłuż
N
≥ 150
- w poprzek
12 Przyczepność do podłoża betonowego
≥ 0.4
2
betonowego
N/mm
o
(w temp. 20 C±2)
(metoda „pull-off”)
Materiał izolacyjny nie może mieć dziur ani fałd i powinien mieć proste brzegi. Materiał izolacyjny musi być
równomiernie pokryty posypką. Nie mogą wystąpić uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiału
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinięta.
CXXXI.
Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM Metody badań i oceny
izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją producenta, zaaprobowaną
przez IBDiM.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na paletach.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1.
Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót
objętych niniejszą ST,
instrukcje ( wytyczne ,szczegóły, itp) układania izolacji z papy zgrzewalnej
5.2.2.
Zgodność z Dokumentacją Projektową
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją.
5.2.3.
Warunki układania izolacji
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz
w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót
o
gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5 C oraz przy silnym wietrze
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca
się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne
i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych .
5.2.4.
Podłoże pod izolację
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche.
Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania
płyty. Spadki poprzeczne - zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być mniejsze niż 2%.
Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0m nie powinno przekraczać 10mm.
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni należy wykonywać
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.
Wilgotność betonu (2cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%
Wiek betonu podłoża - min. 21 dni
Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego Ø50mm
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.
5.2.5.
Gruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża powinno wykonywać się przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący należy
nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez IBDiM. Należy
2
zwrócić uwagę na wymagane zużycie primera na m powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas
schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki).
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Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować.
Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża
określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,0 MPa w obiektach remontowanych i 2,0 MPa w
obiektach nowych.
2
Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 100m podłoża, ale nie mniej niż 5 oznaczeń dla jednego
obiektu.
5.2.6.
Układanie izolacji
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji bitumiczny środek gruntujący musi być w pełni utwardzony.
Arkusze na budowie należy składować w suchym miejscu w pozycji stojącej. Minimalna temperatura arkuszy
o
o
wynosi 5 C. Temperatura betonu powinna być wyższa niż 0 C.
Roboty należy rozpocząć w najniższym punkcie osi podłużnej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji jest
układana prostopadle do osi podłużnej obiektu i, po umieszczeniu wałka, rozwijana po kawałku do tyłu. Do
podgrzania izolacji używa się palnika propanowego. Źródło ciepła powinno działać równomiernie na całej
szerokości rolki.
Zaleca się użycie palników wielodyszowych. Płomienie są tak skierowane, żeby podłoże betonowe było
ogrzewane, a warstwa pokrywająca spód arkusza rozpuszczała się tak aby przed rolką występował stały
wypływ materiału. Należy unikać przegrzania arkusza i podłoża. Arkusz należy dociskać równomiernie do
podłoża, aby uniknąć powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocą
odpowiedniego narzędzia drewnianego.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 80mm, natomiast
zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 150mm.
Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość długości rolki na przemian z połową
jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie.
Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem
obiektu.
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporęczowej) należy wykonać przy
użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki).
W przypadku jednak stosowania żywic epoksydowych, arkusz układa się w odległości 10 mm od krawężnika,
a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się żywicę epoksydową na ścianę krawężnika i na
położoną izolację (zakład 150 mm). Wymieniona odległość 10mm jest ważna, aby zapewnić miejsce na
wypływ rozgrzanego bitumu.
W miejscu osadzenia krawężnika należy wykonać zabezpieczenie izolacji poprzez montaż dodatkowego
paska izolacji o szerokości 50cm. zgodnie z M.19.01.01
5.2.7.
Podgrzewanie izolacji
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 10 ÷ 20
mm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie
położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową, aby ograniczyć czas wystawienia izolacji na działanie
czynników atmosferycznych.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
−
6.2.1. Kontrola jakości
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę
protokołu, Wykonawca powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót.
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną
uwagę na:
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą Specyfikacją. Materiały nie mające
dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy,
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu,
Sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy,
Kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.
−
6.2.2. Opis badań
a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań z punktu
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5 niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5cm.
b) Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów
w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN 90/B 04615 „Papy asfaltowe i smołowe.
Metody badań” oraz opracowaniem IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych
i mastyksów”.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku
Budowy.
c) Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0m, przyłożonej
2
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20m powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia
od łaty z dokładnością do 1mm na zgodność z wymaganiami 5.2.4 niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka
próbnego Ø50 mm wg zasady: min. 5 oznaczeń wg PN-92/B-01814.
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej Specyfikacji.
d) Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów
w Dzienniku Budowy na zgodność z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji.
−
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 2
20m powierzchni izolacji.
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem.
b) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw.
c) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz
dokładność przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urządzeń odwadniających
i zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolując zachowanie wymagań zawartych na Dokumentacji Projektowej oraz w Katalogu Detali
Mostowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowanie „Transprojekt” Warszawa.
−
6.2.4. Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek,
które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni płyty pomostowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się jeden protokół
odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej.
W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
sprawdzenie materiałów,
sprawdzenie podłoża pod izolację,
sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wszystkie dokumenty z kontroli jakości robót.
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
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9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,
wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych i namiotów, wraz z ich odwozem,
przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
ułożenie izolacji zgodnie ze Specyfikacją i Dokumentacją Projektową,
zakłady, odpady i ubytki materiałowe,
koszt opracowania Programu Zapewnienia Jakości,
koszt niezbędnych badań i pomiarów,
oczyszczenie miejsca pracy wraz z wywozem i utylizacja odpadów,
wywóz i utylizację zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1.
Normy
PN-B-04615:1990
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-B-01814:1992
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda
badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN ISO 9029:2005
Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną
PN-EN ISO 2431:1999
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
PN-EN 1767:2008
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Analiza w
podczerwieni
PN-C-89085.03:1987
Żywice epoksydowe -- Metody badań -- Oznaczanie gęstości (masy właściwej)
PN-C-89085.06:1986
Żywice epoksydowe -- Metody badań -- Oznaczanie lepkości
−
10.2
Inne przepisy
Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, IBDiM Warszawa
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM Warszawa1991
Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, Zeszyt IBDiM nr
68, IBDiM Warszawa 2005
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8
Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000
Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6
Dz.U. z 2000r nr 63 poz.735
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M.15.03.31 ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH ODPORNE NA ŚCIERANIE

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni
na bazie dwuskładnikowego materiału hybrydowego w postaci mieszaniny żywic syntetycznych stosowanej na
obiektach mostowych.
−
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót mostowych.
−
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni na
powierzchniach betonowych bez stosowania izolacji.
−
1.4. Określenie podstawowe
Określenia poddane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami
podanymi w ST M.00.00.00.
−
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową ST,
normami oraz poleceniami Inżyniera.
Układanie nawierzchni musi się odbywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
2.
MATERIAŁY
Zestaw materiałów do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodników mostowych składa się z :
Materiału gruntującego na bazie żywic syntetycznych o następujących minimalnych parametrach :
3
gęstość ok. 1,1 kg/dm
przyczepność do betonu nie mniejsza niż 2 MPa
o
czas przydatności do użycia po wymieszaniu w temp. + 20 C minimum 1 godzina
0
twardość wg Shore D po 7 dniach, przy temperaturze +23 C - 83
Chemoutwardzalnego materiału nawierzchniowego na bazie dwuskładnikowego materiału hybrydowego w
postaci mieszaniny żywic syntetycznych. Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące cechy:
gęstość około 1,2 kg/l;
przyczepność do betonu nie mniejsza niż 1,5 MPa
gęstość z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 – 0,7mm około 1,6 kg/l
zawartość składników stałych nie mniej niż 97%;
wydłużenie względne przy zerwaniu wynoszące minimum 30 %,
naprężenie rozciągające powodujące pękanie ponad 6 MPa,
twardość według Shore – A>90,
odporność na działanie wody i środków odladzających,
odporność nawierzchni na promieniowanie UV
0
właściwości elastyczne w temperaturze od –20 do +60 C.
o
czas przydatności do użycia po wymieszaniu w temp. + 20 C minimum 1 godzina
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić od 3 do 5 mm.
Dobór materiału nawierzchniowego i jego koloru należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inżynierem.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu odpornego na ścieranie można stosować tylko materiały o
nieprzeterminowanej przydatności do użycia.
Dopuszcza
się
do
stosowania
materiały,
które
są
zgodne
"Ustawą
o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r".
3.
SPRZĘT
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.
Transport piasku wg zasad ST M.13.00.00.
5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe (minimalna klasa betonu podłoża B25 ). Powierzchnia
winna być sucha, przyczepna i pozbawiona elementów nie związanych z podłożem. Warstwy o
niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie, np. za pomocą
oczyszczania strumieniowo – ściernego. Przed układaniem nawierzchni podłoże należy zagruntować
środkami przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni.
W przypadku wykonania nawierzchni układanych na świeży beton, podłoże, w czasie wykonywania
nawierzchni, nie musi spełniać warunku wytrzymałości.
−
5.2. Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania
Materiał nawierzchniowy należy przygotować i wymieszać według instrukcji producenta materiału.
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−
5.3. Metody układania
Materiał nanosić w jednej warstwie przez szpachlowanie lub rozprowadzić równomiernie przy pomocy listwy
gumowej na prowadnicach stanowiących zarazem podkładki dystansowe dla zachowania odpowiedniej
grubości warstwy.
0
Materiał można układać, gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od +10 do +30 C. Po
ułożeniu świeżą warstwę materiału nawierzchniowego należy odpowietrzyć wałkiem okolcowanym a
następnie obficie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,3 do 0,7 mm. Nawierzchnię należy
zdylatować w strefie rozciąganej, a dylatacje wypełnić jednoskładnikowym kitem systemowym (kit
poliuretanowy o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej możliwością przenoszenia ruchów do 25%
szerokości szczeliny, materiał utwardza się w zetknięciu z wilgocią bez powstawania pęcherzy,
odkształcalność powtórna materiału 80%, zmiana objętości 8%, wytrzymałość na oddzieranie 8 N/mm), jak
również należy uszczelnić wszystkie styki nawierzchni z materiałami o innych parametrach technicznych niż
nawierzchnia (np. krawężnik).
−
5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz
o
0
spadkami temperatury powierza poniżej 10 C i przegrzaniem powyżej 30 C
−
5.5. Warunki BHP
Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta.
132.
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +10ºC i wyższych
niż +30ºC.
133.
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników
powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
134.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może
powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów
roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest
usunąć z terenu i poddać utylizacji.
135.
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w
przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.
Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ani spawać.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Zasady ogólne
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót wynikających z ustaleń niniejszej Specyfikacji.
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji.
6.2.2. Kontrola materiałów
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.2.3. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża.
6.2.4. Kontrola wykonanych robót
Kontroli podlegają:
temperatura powietrza i podłoża w trakcie układania,
zgodność używanych materiałów z ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r.
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań:
wytrzymałości podłoża na odrywanie metodą określoną "pull off", przy średnicy krążka próbnego Ø50mm (wg
2
zasady 1 oznaczenie na 50m , przy minimum 5 oznaczeniach wg PN-B-01814:1992);
Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1.5MPa
wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull off", przy średnicy
krążka próbnego Ø50mm (minimum 5 oznaczeń wg PN-B-01814:1992);
Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1.5MPa
grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off".
równość mierzona łatą długości 2,00 m – dopuszczalne nierówności wynoszą ± 1mm.
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w punkcie 2 Specyfikacji.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zabezpieczenia powierzchni
chodników o kolorze zaakceptowanym przez Inżyniera.
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8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorowi podlegają:
roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (przygotowanie
podłoża);
roboty po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót;
projekt organizacji robót;
użycie urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania robót (np. rusztowań, pomostów, balustrad) lub
zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie;
przygotowanie podłoża;
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni chodników wraz z dylatacjami i jego pielęgnacja;
wykonanie nawierzchni na chodnikach w miejscach podlewek
wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem elastycznym
zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska;
wykonanie wymaganych badań;
uporządkowanie i oczyszczenie miejsca pracy;
wywóz i utylizację zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1.
Normy
PN-EN 1542
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar
przyczepności przez odrywanie.
PN-B-01814:1992

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda
badania przyczepności powłok ochronnych
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 206-1
10.2
Inne przepisy
Dz.U. z 2000r nr 63 poz.735
10.3
Inne dokumenty
Procedura badawacza IBDiM PB/TM-1/6 z 2004r
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M.19.01.01 KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY

1.
WSTĘP
−
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu i odbioru krawężników na obiekcie
mostowym.
−
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
−
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż
krawężników na obiekcie mostowym.
Roboty związane z układaniem krawężnika należy wykonać zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji
Projektowej. Krawężnik należy układać na płycie pomostu i na odcinku ścian bocznych, skrzydeł wraz
z zatopieniem krawężnika poza obiektami na dł. 6,00m, w przypadku gdy poza obiektem przekrój na drodze
jest bezkrawężnikowy. Jeżeli bezpośrednio za obiektem znajdują się elementy odwodnienia (ścieki drogowe,
studzienki itp.) długość krawężników, usytuowanie w planie i wysokość zatopienia należy dostosować do tych
elementów zapewniając szczelność i poprawność przepływu wody.
−
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 1.
−
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.
2.
MATERIAŁY
−
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
−
2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1.
Krawężniki mostowe
Stosuje się krawężniki kamienny wg PN-B-11213.
Zakres stosowania:
na długości obiektu (pomost + ściany boczne) stosować krawężniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x180mm,
poza obiektem stosować krawężniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x230mm.
Dostarczane krawężniki muszą być zgodne z normą PN-B-11213 oraz „Ustawą o wyrobach budowlanych z 16
kwietnia 2004r.”
Należy stosować krawężniki o długości 1m.
2.2.2.
Zabezpieczenie izolacji
Zabezpieczenie izolacji należy wykonywać z dodatkowego paska izolacji o szerokości 50cm zgodnej z ST
M.15.02.01.
2.2.3.
Podbudowa
Krawężniki należy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym.
2.2.4.
Spoiny poprzeczne
Spoiny pomiędzy krawężnikami należy wypełnić zaprawą niskoskurczową o spoiwie cementowym.
2.2.5.
Spoiny podłużne
Należy wykonać uszczelnienia pomiędzy:
krawężnikiem a warstwą ścieralną nawierzchni jezdni z elastycznej taśmy uszczelniającej topliwej pod
wpływem temperatury układanej warstwy ścieralnej,
krawężnikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej masy uszczelniającej
zgodnej z „Ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r.”
Uszczelnienia należy wykonywać przy użyciu materiałów zaaprobowanych przez Inżyniera.
2.2.6.
Kotwienie krawężnika
W przypadku gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje kotwienie i nie stanowi inaczej do zakotwienia należy
stosować:
pręty ze stali S235JR (St3S) o średnicy 14mm i długości 50cm,
żywicę epoksydową.
3.
SPRZĘT
−
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
−
3.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
−
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
−
4.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Krawężniki odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
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5.
WYKONANIE ROBÓT
−
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
−
5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót
objętych niniejszą ST,
instrukcje montażu,
rysunki robocze obejmujące wyznaczenie linii prowadzącej (wytyczenie w planie i profil).
Dla sporządzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Roboty należy rozpocząć od przygotowania podłoża (oczyszczenie) i wytyczenia linii krawężników wg
Dokumentacji Projektowej, następnie należy wykonać zabezpieczenie izolacji poprzez montaż dodatkowego
paska izolacji. Krawężniki należy ustawiać w przekroju poprzecznym na zaprawie poziomo, a w przekroju
podłużnym w dostosowaniu do niwelety jezdni. Pomiędzy krawężnikami należy pozostawiać odstępy o
szerokości 1 cm do późniejszego spoinowania.
Nie dopuszcza się układania lub składowania krawężników bezpośrednio na izolacji.
Wymagane jest wykonanie kanalików drenażowych w podbudowie krawężników w celu odprowadzenia wody
z izolacji pod chodnikiem do osi odwodnienia pomostu. Rozstaw kanalików 1m. Kanaliki wykonać zgodnie z
Katalogiem Detali Mostowych karta CHO5.0
Po ustawieniu krawężników należy przystąpić do wypełnienia spoin poprzecznych.
Spoiny po ich wykonaniu należy poddać pielęgnacji przez zwilżanie wodą przez okres 3-5 dni w zależności od
warunków atmosferycznych.
Ewentualne zabrudzenia krawężników powstałe przy ustawianiu czy spoinowaniu należy na bieżąco
oczyszczać.
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją należy wykonać jeszcze uszczelnienia spoin podłużnych,
odpowiednio w czasie układania warstwy ścieralnej i po zabetonowaniu chodników.
Uszczelnienie między krawężnikiem a zabudową chodnika powinno być wykonane we wcześniej
przygotowanej bruździe wyciętej w betonie chodnika. Uszczelnienie należy wykonać na głębokość 40mm i
szerokość 20mm elastyczną masą uszczelniającą wylewaną na gorąco.
Warunki wykonania uszczelnień należy dostosować do wymagań producenta materiałów uszczelniających.
−
5.3.
Kotwienie krawężników
Kotwy należy osadzać w otworach o średnicy 16mm i długości 10cm wierconych w krawężnikach. Otwory
wiercić w połowie wysokości krawężnika i w rozstawie 50cm, wypełnić żywicą epoksydową lub zalewką z
zaprawy niskoskurczowej przed osadzeniem pręta.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
−
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
−
6.2.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Wszystkie wymienione wymagania sprawdzać należy wg normy PN-B-11213 o ile nie zaznaczono inaczej.
6.2.1.
Zakres badań:
sprawdzenie cech zewnętrznych,
sprawdzenie zakotwienia krawężnika,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika,
sprawdzenie drożności kanalików drenażowych w podbudowie chodników.
6.2.2.
Sprawdzenie cech zewnętrznych:
oględziny zewnętrzne pod kątem wad i uszkodzeń,
sprawdzenie wymiarów.
6.2.3.
Sprawdzenie zamocowania kotwy w krawężniku
Należy sprawdzić zamocowanie kotwy poprzez próbę wyrywania siłą 3,00kN.
Należy losowo sprawdzić zakotwienie 1 kotwy na 100 sztuk ale nie mniej niż 2 kotwy.
6.2.4.
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika
wizualna ocena jakości robót,
sprawdzenie szczelności zalania spoin,
sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
+/- 10 mm,
sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0m nie powinno być
większe niż 5mm) –tylko w przypadku układania na prostej,
niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości ułożenia wysokościowego (różnica od rzędnych
projektowanych =<5mm, różnica wysokości krawędzi sąsiednich elementów <2mm).
6.2.5.
Sprawdzenie drożności kanalików drenażowych w podbudowie krawężnika
3
pojedyńczy kanalik powinien umożliwiać przepływ wody o wartości minimum 1dm /5min.
7.
OBMIAR ROBÓT
−
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
−
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ustawionego i odebranego krawężnika.
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8.
ODBIÓR ROBÓT
−
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
−
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Dokonuje się następujących odbiorów:
odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w punktach 6.2.2-3 Specyfikacji.
końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w punkcie 6.2.4. Specyfikacji.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
−
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
−
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
zakup i dostarczenie na budowę krawężnika określonego w Dokumentacji Projektowej oraz innych
niezbędnych materiałów i czynników produkcji,
sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg p.5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera,
wykonanie zakotwienia krawężnika,
przygotowanie podłoża,
cięcie elementów,
zabezpieczenie izolacji poprzez montaż dodatkowego paska izolacji,
ustawienie krawężników na zaprawie niskoskurczowej,
wykonanie kanalików drenażowych w podbudowie krawężników,
wykonanie i oczyszczenie bruzdy między krawężnikiem a betonem zabudowy chodnika,
wypełnienie spoin,
oczyszczenie stanowiska pracy,
uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci,
koszty badań i pomiarów.
Cena jednostkowa zawiera również koszt wyższego krawężnika wraz z podbudową układanego poza
obiektem.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
−
10.1.
Normy
PN-B-11213:1997
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-EN 1343:2003
Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badań
−
10.2.
Inne
Katalog Detali Mostowych –BPBDiM „Transprojekt-Warszawa” Sp. z o.o. –Warszawa 2002.
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M.19.01.11 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
realizacją na obiektach mostowych barier ochronnych stalowych.
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnicą, opartych na słupkach stalowych, realizowanych na obiektach
mostowych.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi
się w pobliżu jezdni.
Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementami są stalowe słupki i
prowadnica.
Prowadnica bariery - podstawowy element bariery mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego
przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się
stopniowo i w sposób plastyczny.
Barieroporęcz – typowa lub zmodyfikowana bariera ochronna o wysokości 1.10m lub wyposażona w pochwyt
na wysokości 1.10m od poziomu podstawy lub terenu.
Bariera posiadająca w oznaczeniu Hmin lub H≥ lub inne oznaczenie dotyczące minimalnej wysokości systemu
ochronnego powinna posiadać na całej swej długości dodatkowe elementy poziome oraz poręcz
prowadzoną na podanej minimalnej wysokości.
1.5.
Wymagania kolizyjne
Bariery powinny wykazywać zdolności kolizyjne oraz podlegać badaniom zgodnie z normą PN-EN 1317-2. Na
obiektach mostowych należy zastosować bariery o parametrach H (poziom powstrzymywania) i W (klasa
poziomu szerokości pracującej) podanych w dokumentacji projektowej. Na drogowych obiektach inżynierskich
zaleca się, jeżeli jest to możliwe, stosowanie barier ochronnych o poziomie intensywności zderzenia A. Jeżeli
jest to niemożliwe należy zastosować bariery ochronne o poziomie intensywności zderzenia B.
Bariery usytuowane bezpośrednio przy krawędzi obiektu mostowego (brak ochrony przed upadkiem pieszych
w postaci balustrady lub ekranu z poręczą) powinny posiadać minimalną wysokość H=110cm. Bariery te
powinny również posiadać na całej swej długości dodatkowe elementy poziome oraz poręcz prowadzoną na
wysokości min. 110cm.
Bariera posiadająca w oznaczeniu Hmin lub H≥ lub inne oznaczenie dotyczące minimalnej wysokości systemu
ochronnego powinna posiadać na całej swej długości dodatkowe elementy poziome oraz poręcz prowadzoną
na podanej minimalnej wysokości.
1.6.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, które są zgodne „Ustawą
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.”.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w
Dokumentacji Projektowej, nawiązujący do normy PN-EN 1317-2. Do elementów tych należą: prowadnica,
słupki, pas profilowy (rura), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki
ukośne, obejmy słupka, pochwyt itp. Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić
materiały do wykonania elementów betonowych jak fundamenty wraz z deskowaniem i zbrojeniem , kotwy,
podlewki niskoskurczowe itp.
Doboru podlewki niskoskurczowej dokona Wykonawca i uzgodni z Inżynierem.
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
2.3.
Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Wszystkie elementy barier oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez
metalizację ogniową cynkiem, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 1461.
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Części stykające się z betonem (dolne powierzchnie płyt kotwiących) należy dodatkowo zabezpieczyć
powłoką malarską o dużej trwałości. Przewiduje się zastosowanie powłoki z kompozycji epoksydowych
dwuskładnikowych nanoszonych jednorazowo, o grubości 100 mikronów. Powłoka ta nanoszona może być
tylko na powierzchnię czystą i suchą.
Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inżynierem.
2.4.
Składowanie materiałów
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w
pojemnikach handlowych producenta.
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania barier
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport elementów barier stalowych
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np.
profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe, pochwyty) należy przewozić w opakowaniach producenta.
Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami
mechanicznymi.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Słupki barier powinny być ustawiane pionowo. Bariery powinny być równoległe do krawężnika lub krawędzi
jezdni.
Rozstaw słupków barier wynosi 1 m, chyba że Dokumentacja Projektowa mówi inaczej.
5.2.
Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego:
a) projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą ST,
b) program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas
wykonywania robót objętych niniejszą ST,
c) rysunki robocze (wytyczenie trasy bariery; rozmieszczenia słupków barier i dylatacji barier
w odniesieniu do dylatacji ustroju niosącego; określenie wysokość prowadnicy bariery).
Dla sporządzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera.
5.3.
Osadzenie zakotwień słupków w konstrukcji betonowej
Montaż barier w konstrukcji betonowej należy wykonać za pomocą zakotwień dostarczonych w komplecie z
barierą. Zakotwienie należy montować równolegle z montażem zbrojenia elementu betonowego zapewniając
połączenie zakotwień ze zbrojeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.4.
Montaż słupków z podstawą (montaż do zakotwień)
W przypadku słupków z podstawą należy zapewnić pionowe ustawienie słupków. Wnękę pomiędzy spodem
podstawy a konstrukcją betonową należy szczelnie wypełnić niskoskurczową podlewką cementową o grubości
zalecanej przez Producenta.
5.5.
Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych
otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm.
Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania wysięgników
lub przekładek i wynosi ± 6 mm.
Wykonawca zweryfikuje w/w tolerancje pod kątem zgodności z wymaganiami wybranego dostawcy barier.
5.6.
Montaż bariery
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery,
powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających
powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Ewentualne uszkodzenia powłoki antykorozyjnej powinny być naprawione poprzez oczyszczenie uszkodzonej
powierzchni, naniesienie w miejscu uszkodzenia powłoki antykorozyjnej o zawartości cynku w suchej warstwie
min. 94%.
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Przy montażu prowadnic (rur) należy łączyć sąsiednie nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy (rury) przylegały płasko
do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.
Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz
właściwych śrub i podkładek.
5.7.
Montaż elementów odblaskowych
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
d) czerwone:
po prawej stronie jezdni,
e) białe: po lewej stronie jezdni.
Odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosić:
f) na odcinkach prostych i łukach o R>500m: 52m
g) na łukach o R=<500m: 0,1R z zaokrągleniem do wymiaru n x 2,0m w górę (zależnie od odległości
najbliższych otworów w taśmie).
5.8.
Roboty betonowe
Roboty betonowe, w tym zabetonowanie kotew w konstrukcji należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją M.13.00.00 Beton.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Dostarczane bariery muszą być zgodne „Ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r” oraz posiadać
zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą PN-EN ISO 1461 (patrz punkt 6.3.3).
6.3.1.
Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producenta
Lp.
Rodzaj badania
Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników badań
1
Sprawdzenie
Powierzchnię zbadać nie
powierzchni
uzbrojonym okiem. Do ew.
5 do 10 badań z
sprawdzenia głębokości wad
Wyniki powinny być
wybranych losowo
użyć dostępnych narzędzi
zgodne z wymagania-mi
elementów w każdej
(np. liniałów z czujnikiem,
punktu 2 i katalogiem
suwmiarek, mikrometrów itp.) (informacją) producenta
dostarczanej partii
wyrobów liczącej do
barier
2
Sprawdzenie
Przeprowadzić uniwer1000 elementów
wymiarów
salnymi przyrządami
pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3.2.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
h) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (typ, lokalizacja, wymiary,
wysokość prowadnicy nad terenem),
i) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier,
j) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
k) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
l) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
m) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych,
n) poprawność zabezpieczeń antykorozyjnych (patrz punkt 6.3.3).
6.3.3.
Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych
Sprawdzeniu podlegają:
o) powierzchnia wyrobów przed naniesieniem zabezpieczeń antykorozyjnych – wymagany 2 stopień
czystości wg PN-ISO 8501-1,
p) jakość zabezpieczenia elementów stalowych przed korozją powłoką metalizacyjną (cynkowanie) wg
PN-EN ISO 1461,
q) sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników magnetycznych lub
elektromagnetycznych,
r) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki antykorozyjnej – wzrokowo.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej o określonym typie i zakotwieniu.
Do długości bariery wlicza się odcinek początkowy i końcowy.
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8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiór końcowy winien być zakończony spisaniem protokołu.
Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie całości robót objętych
niniejszą ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na własny koszt usunąć wszystkie usterki,
wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość
przedstawić do ponownego badania.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
s) sprawdzenie i przygotowanie terenu robót,
t) sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg p.5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji
Inżyniera,
u) wytyczenie bariery,
v) zakup i dostarczenie materiałów,
w) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
x) osadzenie słupków bariery zgodnie z wymaganym sposobem,
y) montaż bariery z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier
osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów
w barierze itp.,
z) zamocowanie na barierze elementów odblaskowych i słupków prowadzących,
aa) naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego,
bb) odcinki barier o nietypowej długości i kształcie np. w rejonie dylatacji,
cc) montaż bariery nad dylatacją z zapewnieniem możliwości przesuwu w dostosowaniu do możliwych
ruchów dylatacji,
dd) wykonanie podlewek,
ee) uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci,
ff) przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Normy
PN-EN ISO 1461
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania
PN-EN1317-1
Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań.
PN-EN1317-2
Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań
zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.
10.2.

Inne dokumenty
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