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Grupa
451000008

Kod CPV
Klasa

Opis
Kategoria
Przygotowanie terenu pod budowę

451100001
451110008
451120005
452000009
452300008
452330009

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót w związku z zadaniem „Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina
Cyców, powiat łęczyński”.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

przetargowy

Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno
- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
2/ Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
3/ Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami,
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowaną w pasie drogowym.
5/ Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
6/ Destrukt - materiał uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej.
7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej
ogrzania na określoną głębokość.
8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.
11/ Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
14/ Koleina - odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuż kierunku ruchu
pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane
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odkształceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odkształceniem warstw
nośnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odkształceń.
15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
16/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.
17/ Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń ,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
19/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.
a/ warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych,
b/ warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę,
c/ warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
22/ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów.
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
24/ Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
25/ Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy. leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
26/ Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
27/ Podbudowa - jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni.
28/ Inżynier - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w
stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w umowie.
Inżynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r art. 27 z
późniejszymi zmianami).
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29/ Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
30/ Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, odnową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
30/ Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi warunkami umowy.
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze
specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami Inżyniera.
1.4.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Warunkach Umowy przedstawi
Inżynierowi do akceptacji:
a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w SST,
b) szczegółowy harmonogram robót,

c) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST
na zastosowane materiały,
d) program zapewnienia jakości,
e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.
1.4.3.

Zamawiający
przekaże
w Warunkach Umowy.

Wykonawcy

Teren

Budowy

w

terminie

określonym

a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, każdego dnia aż do potwierdzenia przez
Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie
oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy.
b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu.
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę
umowy.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez
Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi na wszystkie dostarczone na budowę i
przeznaczone do robót materiały ( kruszywo, lepiszcze, wypełniacz, środki adhezyjne, cement)
dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.
2.1.2.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji
technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od kategorii
ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.
2.1.3.Inżynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z wymaganiami
oraz przedstawionymi dokumentami.

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niż uzgodniono z
Inżynierem, roboty nie zostaną odebrane.
2.2.

Składowanie materiałów
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Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów zapewniające
zachowanie ich jakości i przydatności do robót.
Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. Powinny być
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych robót (do 10 km). Składowanie powinno odbywać się
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiałów z innymi
rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoże, zadaszenie).
Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na składowiskach należy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i transport oraz
inspekcję materiałów.
3.

SPRZĘT

3.1.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz ważną
legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe.

3.2.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót.
Rodzaj, ilość i parametry sprzętu ustalają szczegółowe specyfikacje techniczne dla
poszczególnych asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

3.3.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli
sprawności technologicznej, pracujących na budowie maszyn.
Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) należy rozumieć
sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i osiągnięcie
założonych parametrów jakościowych produkcji.

4.

TRANSPORT

4.1.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je załadować
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesunięcia się podczas transportu.

5.
5.1.

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy oraz za
jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera.

5.2.

Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.

5.2.1.Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,
postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i Warunków
Umowy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ), w
którym powinien określić:
- organizację wykonania Robót w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829),
- wykaz zespołów roboczych, ich sprawdzenie 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,
- wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do
przetargu),
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
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-

6.2.

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, zakres, częstotliwość wykonywania)
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i
zabezpieczenia w okresie trwania Umowy następujących dokumentów budowy:
a) Dziennik Budowy, który jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do całkowitego wygaśnięcia
Umowy zawartej dla realizacji Robót.
Do dziennika budowy wpisuje się:
- uzgodnienie harmonogramu i PZJ,
- datę przekazania Terenu Budowy,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- zgłoszenie i Odbiory Robót (zanikających, częściowych, ostatecznych i |
pogwarancyjnych),
- istotne informacje o Robotach,
- wyniki pomiarów kontrolnych wykonywane w czasie Robót
lokalizacja),
- warunki pogodowe.

(data

wykonania,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
b) Księgi Obmiaru, która stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu
każdego asortymentu robót. Obmiar wykonanych robót wpisuje się w jednostkach przyjętych w
tabeli elementów rozliczeniowych ślepego kosztorysu.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, których zakres wykonania uzgodniono na piśmie
w trakcie trwania umowy, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który zatwierdza
wyniki obmiaru.
Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie mogą
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Etapy odbioru
8.1.1.

Etapy odbioru jakimi będą objęte wykonywane roboty wymienione są w Warunkach Umowy.

8.1.2.

Wszystkie etapy odbiorów polegać będą na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej
wyznaczonych robót objętych odbiorem.

8.2.

Wyniki pomiarów odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego
należy zestawić na formularzach wg wzorów Instrukcji DP-T14 sporządza się w języku
polskim*) w trzech egzemplarzach.

8.2.1. W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni należy załączać
wyniki niwelacji wysokościowej warstwy niżej leżącej oraz warstwy wykonanej, .
8.3.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, który powinien zawierać:

9

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

9.

zgłoszenie do odbioru robót,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczęcia i zakończenia
robót,
Książkę Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczególnych
asortymentów robót,
wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i Inżynierem,
ocenę techniczną wykonanych robót sporządzoną przez Nadzór Zamawiającego tj.
Inspektora (Inżyniera),
aprobaty techniczne na wbudowane materiały i deklaracje zgodności, wyniki badań
laboratoryjnych,
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla robót liniowych,
niwelację warstwy podłoża i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,
wykaz numeryczny wykonanych łat z określeniem lokalizacji.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robót objętych
Kosztorysem ofertowym.

9.2.

Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności
wykonanie
wyspecyfikowanej
w
Kosztorysie
ofertowym
z wymaganiami SST.

10.

składające
Roboty

się na
zgodnie

PRZEPISY ZWIĄZANE
-

Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).
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1.

WSTĘP

1.1

Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót w związku z zadaniem „Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców,
powiat łęczyński”.
1.2.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem przepustów betonowych pod zjazdami.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem
przepustów rurowych betonowych pod zjazdami.
1.4.

Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Określenia podstawowe
1.5.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.
1.5.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub
żelbetowych.
1.5.3. Zakończenie kołnierzowe przepustu – konstrukcja przepusty stabilizująca przepust na wlocie i
wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.
1.5.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objętych niniejszą ST, są:
• prefabrykaty rurowe,
• kruszywo do betonu,
• cement,
• woda,
• mieszanka pod ławę fundamentową,
• materiały izolacyjne,
• zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe
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Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Odchyłki
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podłożu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać
wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać
wymagania PN-B-19701 [7].
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Materiały izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować:
• emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
• roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
• lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
• papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
• wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę
techniczną - za zgodą Inżyniera.
2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B14501 [6].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• koparek,
• betoniarek,
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•
•

dozowników wagowych do cementu,
sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 „Przepusty pod
koroną drogi”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
• odwodnienia,
• czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie
wykonywany przepust,
• wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
• innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową
powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i
rodzaju gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do
wykonywania przepustu.
5.4. Ława fundamentowa pod przepust
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana:
• z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
• dla wymiarów w planie ± 5 cm,
• dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych
Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur należy
wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez
Inżyniera.
5.7. Zasypka przepustów
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien wynosić 0,97.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót
Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z ST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi” pkt 6,
oraz SST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie ław fundamentowych,
• montaż konstrukcji przepustu,
• betonowanie konstrukcji fundamentu
• wykonanie izolacji,
• wykonanie zasypki i zagęszczenie,
• uporządkowanie terenu,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-02356

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementów budowlanych z betonu

2. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu

3. PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
środowisku agresywnych wód gruntowych
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5. PN-B-06712

Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego
wymagania i ocena zgodności

8. PN-B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10. PN-C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

11. PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

13. PN-S-96012

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z
gruntu stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01

Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej.
asfaltowa na taśmie aluminiowej

16. BN-88/6751-03

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

17. BN-68/6753-04

Asfaltowe
emulsje
przeciwwilgotnościowych

18. BN-74/9191-01

Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

kationowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.04.01. ODMULENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH
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1.

WSTĘP

1.1

Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót w związku z zadaniem „Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców,
powiat łęczyński”.
1.2.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów melioracyjnych.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowów melioracyjnych.
1.4.

Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.
1.5.1

Rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30cm, który zbiera i odprowadza wodę

2.

MATERIAŁY

Materiały nie występują.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST
punkt 3.

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Do wykonania robót związanych z odmuleniem rowów należy stosować:
• szpadle,
• łopaty,
• piły,
• koparki podsiębierne,
• spycharki,
• równiarki,
• koparko-odmularki,
• zagęszczarki.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 5.
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5.1.
Oczyszczenie rowów melioracyjnych
Roboty jakie należy przeprowadzić w zakresie oczyszczania i odmulania rowów melioracyjnych:
- wykoszenie porostów ze skarp i odłożenie roślinności poza koryto rowu,
- wycinanie krzaków wraz z oczyszczeniem terenu po wycince,
- odmulenie skarp i dna rowów na głębokość 30cm,
- profilowanie skarp i dna rowów,
- oczyszczenie z namuły przepustów,
- rozplantowanie urobku.
Roboty polegać będą na wykoszeniu porostów, zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowów wraz z
odłożeniem roślinności oraz odmuleniu dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż skarp. Przy
realizacji robót należy zwrócić uwagę, aby wykoszona roślinność nie powodowała zatorów, obmycia
skarp i brzegów.
Z uwagi na zanikowy charakter robót, prace należy wykonać odcinkami w pełnym zakresie prac tj.
wykoszenie i wygrabienie roślinności z dna i skarp, odmulenie i rozplantowanie odkładu, wycinka
krzaków i uporządkowanie terenu.
Czyszczenie przepustów polega na udrożnieniu całego przekroju przepustu – usuwając urobek z rur
za skarpy rowu wraz z rozplantowaniem.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca w celu przeprowadzenia robót może używać wszelakiego sprzętu po wcześniejszym
zaakceptowaniu go przez Inżyniera.
5.1.1

Odkrzaczanie wraz z uporządkowaniem terenu

Prace w zakresie prac przygotowawczych obejmują wycięcie krzaków z koryta rowu przy pomocy pił
motorowych. Odkrzaczanie ma na celu usuniecie zbędnej roślinności z koryta cieku i z skarp. Przez
krzaki rozumie się roślinność twardą o grubości do 10cm i wieku do 10 lat.
Gałęzie leżące w korycie i wycięte krzaki należy ułożyć wzdłuż skarpy rowy, z dala od lustra wody, lub
na miejsce wskazane przez Inwestora.
5.1.2

Wykoszenie poboczy rowu

W zakresie prac przygotowawczych należy wykonać koszenie za pomocą kos spalinowych porostów i
traw znajdujących się na skarpie i dnie rowu. Skoszoną trawę i porosty należy ułożyć wzdłuż skarpy
rowu, z dala od lustra wody, lub na miejsce wskazane przez Inwestora.
5.1.3

Odmulenie rowów

Polega na odmuleniu ręcznym lub mechanicznym na głębokość ok 30cm. Urobek należy
równomiernie ułożyć na skarpach po obu stronach rowu, a poprzeschnieciu rozplantować dokonując w
miarę potrzeb niwelacji przyległego terenu bądź względnie wywieźć na miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
5.1.4

Odmulenie przepustów

Polega na odmuleniu przepustów w celu zapewnienia drożności całego przekroju przepustu. Urobek
należy równomiernie ułożyć na skarpach rowu.
5.2.

Pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac gdy zachodzi taka konieczność należy pogłębić i wyprofilować geometrycznie dno
rowu i skarpy.
Należy dążyć do uzyskania następujących wymiarów geometrycznych rowów:
- szerokość dna rowu 60cm, nachylenie skarp rowu od 1:1,5 do 1:1,3.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%, w wyjątkowych sytuacjach
dopuszcza się spadek 0,1%.
5.3.

Roboty wykończeniowe
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Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z wykonywanych prac należy rozplantować wg wcześniejszych
punktów niniejszej ST, bądź też rozplantować poza obrębem skarp rowu, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Sposób zagospodarowania pozostałości po usuniętej roślinności powinien być
zgodny z ustaleniami ST i wskazaniami Inwestora.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
Kontrolę realizacji robót należy sprawdzać wizualnie, pod kątem zgodności z przedmiarem robót i
jakości przeprowadzonych robót.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt
7.
Jednostkami obmiaru są:
- dla wykonania odkrzaczania z porostów [a]
- dla ścinania i karczowania krzaków [a]
- dla odmulania rowów [m]
- dla rozplantowania urobku [m]
- dla odmulenia przepustów [m]
- dla pogłębienia i wyprofilowania dna i skarp rowów [a]

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt
8.
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
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika budowy z pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie inwestora. Odbiory końcowe robót nastąpią w terminie 14 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót dokonany zostanie przez komisję wyznaczoną przez Inwestora.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
pomiarów, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją. Z czynności odbioru spisany zostanie
protokół odbioru końcowego.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym oraz Warunkami
Kontraktu.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r
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