SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
pszczyńskiego w 2019 roku

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB]
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych
STWiORB na poszczególne asortymenty, dotyczące wykonania i odbioru robót bieżącego utrzymania
obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
pszczyńskiego.
1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych STWiORB
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1.4
Określenia podstawowe
1.4.1 Terminologia
Jeżeli w kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy
interpretować następująco:
1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno
użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony
3. Jezdnia - część korony przeznaczona do ruchu pojazdów
4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni .
5. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy .
6. Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania .
7. Księga obmiaru - akceptowany przez osobę nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiarów
dokonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników .
Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez osobę nadzorującą roboty ze strony
Zamawiającego .
8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez osobę nadzorującą roboty ze strony
Zamawiającego .
9. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego .
10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu .
a) Warstwa ścieralna - warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio działaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni .
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
osi drogi lub obiektu mostowego .
12. Obiekty mostowe - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust .
13. 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 budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze
14. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów ,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni .
15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy , leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania .
16. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania jezdni.
17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej .
18. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia .
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19. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej ,służące do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kołowego i pieszego .
20. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania inwestycyjnego , np. dolina ,bagno, rzeka, itp.
21. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego np. droga, kolej, rurociąg, itp.
22. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego . Może się składać z pełnej ściany, słupów
lub innych form konstrukcyjnych.
23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego .
24. Rozpiętość teoretyczna - pozioma odległość pomiędzy punktami podparcia konstrukcji nośnej
25. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego .
26. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni przeznaczona do poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od pieszego.
27. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego .
28. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego .
29. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z poleceniami osoby
nadzorującej roboty, reprezentującej Zamawiającego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych dokona każdorazowego
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy z wskazaniem lokalizacji, zakresu robót i
terminu ich wykonania.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
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 kontraktu, aż do zakończenia
i odbioru robót.
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.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas robót.
1.5.3. 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
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Wykonawca będzie 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, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego 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.
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.
1.6 MATERIAŁY
1.6.1 Cechy materiałów i elementów budowli.
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać
będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z normami, ustaleniami i
aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
ustaleniami osoby nadzorującej roboty, reprezentującej Zamawiającego i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 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 materiały pozyskane z rozbiórki
lub wykopów na terenie budowy a
zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania zostaną
zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe
materiały zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie.
1.6.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z osobą nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez osobę nadzorującą
roboty z ramienia Zamawiającego .
1.7 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez osobę nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego.
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.
1.8 TRANSPORT
Materiały oprócz betonu mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, ustawione
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz wymiarów ładunku.
Beton powinien być przewożony samochodami do transportu betonu-gruszki.
1.9 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest:
 do oznakowania robót i utrzymywania ich do czasu zakończenia i odebrania robót;
 w sytuacji awaryjnej (mającej wpływ na życie/ bezpieczeństwo uczestników ruchu), co
zostanie wyraźnie wskazane (jako PILNE!) przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego
w zleceniu telefonicznym, mailowym lub fax i potwierdzone pisemnie protokołem przekazania
(najpóźniej w kolejnym dniu roboczym), do przystąpienia do robót w terminie najpóźniej 24
godzin od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego; termin zakończenia w/w robót
zostanie określony w zleceniu.
 do wykonania dokumentacji zdjęciowej przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót;
 do podjęcia robót zgodnie ze wskazaną lokalizacją i zakresem robót w terminie ustalonym
przez Zamawiającego przy wydawaniu zlecenia;
 do prowadzenia Książki Obmiarów;
 udostępnić numer telefonu i faksu oraz adres e-mail w celu umożliwienia Inwestorowi
przekazania informacji o zaistniałej awarii; o każdej zmianie numeru telefonicznego, adresu email lub faksu, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Inwestora.
Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót odpowiedzialny jest Wykonawca, od chwili
otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Sposób wykonywanego remontu i rodzaj użytych materiałów
musi być na bieżąco konsultowany z osobą nadzorującą roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Wykonawca musi dysponować dwoma brygadami po min. 4 osoby . Nadzór nad brygadami będzie
wykonywany przez osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która powinna
posiadać uprawnienia mostowe (lub uprawnienia im odpowiadające).
1.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
1.11 OBMIAR ROBÓT
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych w ramach zleconych
robót. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej roboty,
reprezentującą Zamawiającego.
1.12 ODBIÓR ROBÓT
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W siedzibie Zamawiającego będzie znajdowała się Książka Zleceń, w której winny znaleźć się
wpisy dotyczące wydanych zleceń i ich lokalizacja. Każde zadanie podlega odbiorowi technicznemu,
który powinien być potwierdzony w protokole odbioru i podpisany przez obydwie strony. Do każdego
protokołu odbioru robót należy dołączyć dokumentację fotograficzną ( przed, w trakcie i po
wykonaniu zadania).
Wykonawca na podstawie obmiarów przygotuje kosztorys powykonawczy wykonany według
cen ofertowych ujętych w tabeli elementów rozliczeniowych.
Podstawą wykonania kosztorysu powykonawczego jest obmiar robót potwierdzony przez
osobę nadzorującą roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Powyższe dokumenty są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku
nie odebrania robót, Wykonawca musi usunąć usterki na koszt własny, w terminie uzgodnionym z
osobą nadzorującą roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Wszystkie roboty zanikające Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru i uzyskać na
nie akceptację osoby nadzorującej roboty, reprezentującą Zamawiającego.

1.13 PŁATNOŚCI
Podstawą zapłaty należytego Wykonawcy wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę – w oparciu o sporządzoną powykonawczą tabelę elementów rozliczeniowych oraz
podpisany i zatwierdzony protokół odbioru końcowego zadania.
Należności za roboty będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego, w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez osoby
reprezentujące strony umowy.
1.14 GWARANCJA
Wykonawca robót zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na roboty wykonane w
ramach realizacji umowy, zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich
nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym):
a/ na wykonane roboty (zlecenia) o wartości do 10 000,00 zł brutto - na okres 12 miesięcy, licząc
od daty odbioru okresowego robót;
b/ na wykonane roboty (zlecenia) o wartości powyżej 10 000,00 brutto - na czas określony w formularzu ofertowym Wykonawcy (12, 18 lub 24 miesiące, licząc od daty odbioru okresowego).
Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalą, że odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej
gwarancji jakości.
Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, wykonawca
niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.
Termin na usunięcia wady nie może być dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o jej wystąpieniu, chyba że strony w poszczególnym przypadku uzgodnią inaczej.
W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie
obiektu lub zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań
naprawczych w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia.
1.15 PRZEPISY ZWIĄZANE
Komplet polskich norm, normy branżowe, wytyczne i przepisy dotyczące pozyskiwania
materiałów budowlanych, sposób ich składowania, wbudowanie i zasady odbioru.

6

1.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH

1.3.1.a ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG , CHODNIKÓW I PRZEPUSTÓW
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 Techniczna obejmują :
1. Rozebranie drogowych przepustów rurowych obejmuje:
2. Rozebranie nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych :
3. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym , jej wywóz lub składowanie do ponownego wykorzystania.
4. Rozebranie nawierzchni chodników z masy bitumicznej wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym i jej wywóz.
5. Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem
betonowym , jej wywóz lub składowanie do ponownego wykorzystania.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako
nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje Wykonawca we
własnym zakresie. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi
Wykonawca.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: frezarki,
piły, młoty pneumatyczne, spycharki, ładowarki, koparki , samochody ciężarowe. Część robót będzie
wykonywana ręcznie.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Roboty będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3 przy
uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki do ponownego
użycia. Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym
ich bieżącego utrzymania. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich
składowania i utylizować. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.
W czasie robót należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących urządzeń
obcych takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe. W przypadku odkrycia nie
zinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić Inżyniera .
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:
- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,
- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,
- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości i bezpieczeństwa wykonanych
robót rozbiórkowych i prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce.
7.

Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest
 1mb (metr bieżący) rozbiórki elementów przepustów rurowych o określonej średnicy
 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni drogowej z mieszanki mineralno-bitumicznej
 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki chodników z płyt betonowych, masy bitumicznej lub kostki
brukowej betonowej
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbiory robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.12
Odbiór robót”.
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu robót
rozbiórkowych.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
 dla rozbiórki 1mb drogowych przepustów rurowych określonej średnicy:
o wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki
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zerwanie i rozkruszenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
o śr. gr do 4cm
o zerwanie i rozkruszeni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. do 5cm
o zerwanie i rozkruszeni podbudowy z betonu asfaltowego o śr. gr. do 7cm
o zerwanie i rozkruszeni podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20cm
o rozebranie rurowych przepustów betonowych określonej średnicy
o rozebranie fundamentów z kruszywa o śr. gr. 50cm
o załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja
o uporządkowanie terenu rozbiórki
dla rozbiórki 1m2 nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych
o wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki
o zerwanie i rozkruszenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
o śr. gr do 4cm
o zerwanie i rozkruszeni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. do 5cm
o zerwanie i rozkruszeni podbudowy z betonu asfaltowego o śr. gr. do 7cm
o zerwanie i rozkruszeni podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20cm
o załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja
o uporządkowanie terenu rozbiórki
dla rozbiórki 1m2 nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki brukowej
o wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki
o zerwanie nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej
o załadunek i wywiezienie materiałów do utylizacji lub składowanie materiałów z
rozbiórki
o uporządkowanie terenu rozbiórki
dla rozbiórki 1m2 nawierzchni chodników z masy asfaltowej
o zerwanie i rozkruszenie nawierzchni asfaltowej
o załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja
o uporządkowanie terenu rozbiórki

10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.1.b ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH , ŻELBETOWYCH I KAMIENNYCH
1. Wstęp
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 Techniczna obejmują :
 Rozbiórkę elementów betonowych niezbrojonych obiektów inżynierskich
 Rozbiórkę elementów betonowych zbrojonych obiektów inżynierskich
 Rozbiórkę elementów kamiennych obiektów inżynierskich
 Rozbiórkę betonowych barier drogowych
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
1. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako
nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę i złożone w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje Wykonawca we
własnym zakresie. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi
Wykonawca.
6. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: frezarki,
piły, młoty pneumatyczne, spycharki, ładowarki, koparki , samochody ciężarowe. Część robót będzie
wykonywana ręcznie.
7. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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8. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Roboty będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3 przy
uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki do ponownego
użycia. Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym
ich bieżącego utrzymania. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich
składowania i utylizować. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.
W czasie robót należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących urządzeń
obcych takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe. W przypadku odkrycia nie
zinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić Inżyniera .
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:
- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,
- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,
- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).
9. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości i bezpieczeństwa wykonanych
robót rozbiórkowych i prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce.
10. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest
 1m3 (metr sześcienny) rozbiórki elementów betonowych niezbrojonych
 1m3 (metr sześcienny) rozbiórki elementów betonowych zbrojonych
 1m3 (metr sześcienny) rozbiórki elementów kamiennych obiektów inżynierskich
 1mb (metr bieżący) rozbiórki betonowych barier drogowych
11. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbiory robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.12
Odbiór robót”.
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu robót
rozbiórkowych.
12. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1m3 / 1mb robót obejmuje:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki
 rozkucie i rozkruszenie elementów
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja
 uporządkowanie terenu rozbiórki
13. Przepisy związane
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Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.3.2.b KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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
wykonanie korytek ściekowych betonowych na ławie z chudego betonu odwodnienia obiektu
inżynierskiego.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Poszczególne materiały powinny spełniać wymagania:
 Elementy ściekowe betonowe do wykonania ścieków skarpowych powinny być zgodne z
kartą Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych.
 chudy beton zgodnie z „ST 1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”
 masa wypełniająca przeznaczona do wypełnienia szczelin pomiędzy elementami
prefabrykowanymi i nawierzchnia
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Do wykonania i zagęszczenia wykopów należy stosować ręczny sprzęt. Do wykonania
chudego betonu Wykonawca powinien dysponować betoniarką. Korytka należy układać ręcznie. Do
wykonania uszczelnień między korytkami należy stosować sprzęt rekomendowany przez producenta:
pistolety przemysłowe, stojaki i mieszadła wolnoobrotowe.
4. Transport
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urządzeń należy prace przerwać i
niezwłocznie powiadomić Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a
w szczególności:
- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi,
- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,
- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.).
Wykonanie robót obejmuje całość prac objętych zakresem robót zgodnie z pkt 1.3.
Do wszystkich typów kanałów producent powinien dostarczyć pisemne instrukcje dotyczące
ogólnego montażu.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 jakości (równości i nośności) podłoża
 chudego betonu zgodnie z „ST 1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”
 sprawdzić cechy zewnętrzne korytek. Korytka powinny być bez szczerb i innych ubytków
powierzchni i krawędzi.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest
 1mb (metr bieżący) wykonanego korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości.
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanego
z wykonaniem korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1mb korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości
obejmuje:
 przewiezienie potrzebnych materiałów i ich składowanie
 wytyczenie korytka ściekowego powierzchni przeznaczonej do rozbiórki
 wykop pod ławę z chudego betonu
 wykonanie ławy z chudego betonu o gr. śr. 10cm
 ułożenie korytka ściekowego betonowego o określonej szerokości
 uporządkowanie terenu budowy
10.

Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”
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1.3.2.e ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH
1. Wstęp
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 związanie z wykonaniem
całkowitej renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych po całkowitym usunięciu
starych powłok i czyszczeniu powierzchni.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie kompatybilne, nadające się do renowacji (jeśli jest taka potrzeba, nakładane na gorzej
przygotowane powierzchnie). Kolor farb powinien być zgodny z zleceniem. Wykonawca powinien
zastosować system powłokowy do stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków
atmosferycznych, okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg i eksploatowanych w środowisku
o kategorii korozyjności.
Przygotowania powierzchni do malowania:
Niniejsza Specyfikacja podaje przygotowanie powierzchni do nałożenia powłok malarskich przez
oczyszczenie sprężonym powietrzem, wodą z dodatkiem detergentów lub w inny sposób zalecony
przez producenta zestawu malarskiego.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie. W czasie czyszczenia metodą
strumieniowo-ścierną należy stosować urządzenia zmniejszające pylenie oraz urządzenie do
natychmiastowego odsysania ścierniwa i odspojonych zanieczyszczeń.
3.3. Sprzęt do malowania
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Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami
nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych może obejmować:
 renowację miejscową (w miejscach szczególnie narażonych na korozję)
 renowację całkowitą
5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnia stali do malowania powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami
producenta farb, podanymi w karcie technicznej materiału. Czyszczenie konstrukcji należy
przeprowadzić mechanicznie. W czasie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy stosować
urządzenia zmniejszające pylenie oraz urządzenie do natychmiastowego odsysania ścierniwa i
odspojonych zanieczyszczeń.
5.2. Warunki wykonywania prac malarskich
Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15°C do
+30°C, a nie powinna być niższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %,
nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy oraz przy
silnym wietrze. Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów,
instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia powierzchni przed przystąpieniem do prac malarskich
 sprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz
przestrzegania
 przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo
wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
2
 1m (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
2
Cena jednostkowa wykonania 1m zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
 przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,
 wykonanie powłok malarskich,
 wykonanie prac zabezpieczających,
 dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),
 naprawa uszkodzonej powłoki antykorozyjnej,
 zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót,
 uporządkowania miejsca robót.
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.f BETON KONSTRUKCYJNY
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 betonu konstrukcyjnego dla obiektów mostowych, łącznie z wykonaniem
mieszanki betonowej, transportem mieszanki betonowej , wykonaniem deskowań i odpowiednich
rusztowań, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją betonu.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2.

Materiały
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich
polskich norm.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
a) Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego nisko alkalicznego czystego (bez dodatków) – CEM I o następujących klasach zależnych od klas betonu:
- dla betonów klasy C16/20 i C20/25 – cement klasy 32,5 NA;
- dla betonów klasy C25/30 i C30/37 – cement klasy 42,5 NA;
- dla betonów klasy C35/45 i większej – cement klasy 52,5 NA;
b) Należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620.
- Do betonu klasy C12/15 można stosować mieszankę żwirowo piaskową określoną w PN-EN 12620
- Do betonu klasy C25/30 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm.
- Do betonów klas C30/37 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe lub
innych skał o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
c) Woda
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.
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d) Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym.
Do betonu podpór trwale zlokalizowanych pod wodą,, należy stosować dodatki
uszczelniające.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach. Do podawania
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy
mieszalników samochodowych (tzw. "gruszki").
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
5.1. Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych gromadzenie,
przechowywanie wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
o
5 C.
w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.3. 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 + 5oC należy nie później niż po 12 godz. 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 otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
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co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami.
5.4. Wykańczanie powierzchni betonu
5.4.1. Równość powierzchni
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie
większa niż 0,5 % powierzchni.
5.4.2. Betonowanie ustroju niosącego
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany do deskowania. Deskowanie
powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu. Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera. Przy
odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania,
właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia. Przed betonowaniem należy również sprawdzić czy zostały
zamontowane wszystkie przewidziane w projekcie elementy kotwiące wyposażenia dodatkowego jak
bariery ochronne, itd.
Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego wygładzenia górnej powierzchni betonu. Powierzchnię
świeżego betonu należy wygładzić przez zacieranie. Warunki dotyczące składników mieszanki
betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań podane są w części dotyczącej wykonywania
mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych niniejszych specyfikacji.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu etapów:
 deklaracje zgodności producenta dla betonu o określonej klasie
 badanie odpowiedniego zagęszczenia mieszanki betonowej
 badanie stwardniałego betonu
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
3
 1m (metr sześcienny) wbudowanego betonu
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem betonu konstrukcyjnego.
9. Podstawa płatności
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
3
Cena jednostkowa wykonania 1m betonu konstrukcyjnego obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub
niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,
 wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
 oczyszczenie podłoża,
 wykonanie deskowania ,
 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem
i pielęgnacją,
 rozbiórkę deskowania,
 oczyszczenie terenu robót,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.g BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 chudego betonu układanego bez deskowania.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2.

Materiały
Jako beton chudy niekonstrukcyjny układany bez deskowania należy stosować beton klasy
C12/15. Właściwości materiałów zgodne z „ST 1.3.2.f Beton konstrukcyjny”
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport” oraz „ST 1.3.2.f Beton konstrukcyjny”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Przed przystąpieniem do układania betonu C12/15 należy sprawdzić poprawność wykonania
robót ziemnych. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w
miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych. W czasie
betonowania należy górną powierzchnię betonu wyprofilować w spadku.
7. Kontrola jakości robót
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
 przygotowanie podłoża,
 grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu C12/15.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
3
 1m (metr sześcienny) wbudowanego betonu
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
3
Cena jednostkowa wykonania 1m betonu niekonstrukcyjnego obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub
niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,
 wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
 oczyszczenie podłoża,
 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej bez deskowania
 oczyszczenie terenu robót,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.h NAPRAWA POWIERZCHNIOWA BETONU
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych lub ich elementów z zastosowaniem
zapraw hydraulicznych (CC), zapraw polimerowo-cementowych (PCC) oraz zapraw polimerowych (PC).
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod kątem kompatybilności betonu
naprawianego i materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów
naprawczych. Z tego względu zaleca się stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego
systemu zawierającego, w zależności od zakresu robót,
 materiał do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
 warstwę szczepną,
 zaprawę naprawczą,
 szpachlówkę itp.
Do naprawy ubytków za pomocą niskoskurczowych zapraw naprawczych należy stosować
materiały konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako
gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania prac naprawczych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Do wykonywania robót naprawczych konstrukcji betonowych lub żelbetowych można
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i innych robót mogących stanowić
późniejszą przyczynę uszkodzenia warstw naprawczych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a
także po przeprowadzeniu kontroli materiałów naprawczych.
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw wraz z przygotowaniem
powierzchni do naprawy należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” IBDiM oraz zgodnie z PN-EN
1504-10.
Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki w kilku warstwach (chyba, że
producent przewiduje inaczej). W niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy
naprawczej stosuje się warstwę szczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być
zgodna z zaleceniami producenta materiałów.
Jeżeli zaprawy mają być stosowane przy naprawach obiektów bez ich wyłączania z ruchu to
podczas układania zaprawy i w początkowej fazie jej wiązania należy wyeliminować ruch ciężki i dążyć
do zminimalizowania drgań obiektu przez ograniczenie szybkości.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
 nr produktu,
 stan opakowań materiału,
 warunki przechowywania materiału,
 datę produkcji i datę przydatności do stosowania.
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji
mieszania składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie
czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
2
 1m (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocą zapraw
naprawczych o gr 3cm
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem naprawy powierzchniowej betonu.
9. Podstawa płatności
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa 1m2 wykonania naprawy powierzchniowej o gr.3cm obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub
niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,
 oczyszczenie podłoża,
 zastosowanie materiału do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
 wykonanie warstwy szczepnej,
 wykonanie warstwy zaprawy naprawczej,
 wykonanie warstwy szpachlówki
 oczyszczenie terenu robót,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
11. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.i ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III N
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 zbrojenia konstrukcyjnego tj. zakup, dostarczenie i montaż zbrojenia stalą klasy
AIII-N.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Do konstrukcji żelbetowych objętym zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali wg
zestawienia poniżej:
klasa stali
A-IIIN

gatunek stali
BSt 500S, B500SP

rodzaj stali
Okrągła żebrowana

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
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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.
Przygotowanie zbrojenia
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i
gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
 Haki odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem
normy
Montaż zbrojenia
 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
 Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
 Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności
z podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1kg (kilogram) zamontowanego i odebranego zbrojenia
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji stalą AIIIN.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1kg zamontowanego zbrojenia obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub
niezbędnych, wynikających z przyjętej technologii robót,
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oczyszczenie i wyprostowanie materiału,
wygięcie , przycinanie, łączenie spawanie;
montaż zbrojenia
koszt podkładek dystansowych
oczyszczenie terenu robót,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.j POWŁOKOWA IZOLACJA ROZTWOREM ASFALTOWYM
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wszelkich izolacji elementów obiektu mostowego ulegających zasypaniu. W zakres
robót wchodzi gruntowanie i izolacja 2 warstwowa roztworem asfaltowym na zimno (R+2P)
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały:
 roztwór asfaltowy do gruntowania podłoża wg PN-74/B-24622
 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PM-74/B-24620
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonaniu mechanicznym ,
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
5.1. Podłoże pod izolację
Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości wgłębienia
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na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu
o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym.
5.2. Warunki wykonania izolacji lepikiem
 Izolację należy wykonać zgodnie z kartą techniczną i Aprobatą Techniczną.
 Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót.
 Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC.
 Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową.
 Powleczenie lepikiem należy wykonać dwukrotnie tak, aby łączna grubość warstw lepiku nie
byłą mniejsza niż 2 mm.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości wykonania izolacji bitumicznej polega na:




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.

7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem izolacji powierzchniowej roztworem asfaltowym.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 powłokowej izolacji roztworem asfaltowym obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża
 zagruntowanie podłoża
 ułożenie dwóch warstw izolacji
 oczyszczenie terenu robót,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.k IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wszelkich izolacji elementów obiektu z jednej warstwy papy termozgrzewalnej.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej to :
 wytrzymałość na rozciąganie
 przesiąkliwość i nasiąkliwość
 zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze
Zastosowana papa musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDIM)
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty muszą być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją
producenta tj. palnika na propan-butan.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
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Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach
oraz w czasie gdy wilgotność względna powietrza jest wieksza niż 85%. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robót gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5o C.
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane starannie przez przeszkolonych pracowników.
5.1. Podłoże pod izolację
Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości wgłębienia
na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 5 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu
o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Wilgotność betonu nie
powinna przekraczać 4%. Wiek betonu podłoża – min 21 dni.
5.2. Warunki wykonania izolacji a papy termozgrzewalnej
 Izolację należy wykonać zgodnie z kartą techniczną i Aprobatą Techniczną.
 Gruntowanie podłoża przy użyciu firmowego primera
 Zgrzewanie izolacji z podłożem przy pomocy palnika na propan-butan
6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości wykonania izolacji bitumicznej polega na:





Sprawdzenie równości powierzchni betonu.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża metodą „pull-off”
Sprawdzenie poprawności ułożenia warstwy gruntującej
Sprawdzenie ułożonej warstwy z papy termozgrzewalnej

7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania powłokowej 1 m2 izolacji papą termozgrzewalną obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża
 zagruntowanie podłoża
 ułożenie jednej warstwy z papy termozgrzewalnej
 oczyszczenie terenu robót,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.2.i WYMIANA DYLATACJI Z MAS ZALEWOWYCH
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wymiany dylatacji mostowej z mas zalewowych.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
Należy stosować przykrycie dylatacyjne, dla którego Wykonawca przedstawi aprobatę
techniczną wydaną przez IBDiM. Przykrycie dylatacyjne powinno być wykonane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [11].
Zgodnie z Rozporządzeniem [11] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnić:
– szczelność połączenia,
– równość nawierzchni,
– swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu,
– zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji,
– swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę
szczelin w obrębie chodników.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej
szerokości pomostu w obrębie jezdni i chodników.
Asfaltowe przykrycie dylatacyjne może być stosowane w obiektach betonowych, stalowych
i zespolonych, w których:
– występuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa o grubości nie mniejszej niż 6 cm i
nie większej niż 15 cm,
– przesunięcia przerwy dylatacyjnej są nie większe niż 25 mm,
– istnieje możliwość ukształtowania nawierzchni jezdni na całej szerokości pomostu,
– istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni na całej szerokości pomostu.
2. Materiały
Przy montażu urządzeń dylatacyjnych modułowych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego
można stosować następujące materiały:
– kruszywo,
– masę zalewową,
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– materiały dodatkowe.
2.1 Kruszywo
Należy stosować grysy łamane ze skał magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie grysów
powinno być podane przez producenta w zależności od grubości nawierzchni, w której zostanie
wykonane przykrycie dylatacyjne.
2.2 Masa zalewowa
Należy stosować elastyczną masę na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych, stanowiącą lepiszcze wypełnienia.
Jeśli producent nie stawia innych wymagań, można stosować masę zalewową o właściwościach
podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla masy zalewowej
Lp.
Właściwość
Jednostka
Wymagania
Metoda badań wg
o
Temperatura mięknienia wg PiK
C
> 60
PN-EN 1427:2001
1
2
3

Penetracja w temperaturze 25
Penetracja dynamiczna w tempeo
raturze 35 C

0,1 mm
0,1 mm

< 90
mm < 120

PN-EN 1426:2001
Procedura IBDiM –
TWm-32/98

2.3 Materiały dodatkowe
Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego może zawierać materiały dodatkowe mające
za zadanie niedopuszczenie do wpływania gorącego lepiszcza w głąb szczeliny dylatacyjnej
w czasie wbudowywania przykrycia, jak:
a) stabilizator, będący blachą aluminiową lub stalową zabezpieczoną przed korozją,
służącą do zamknięcia szczeliny dylatacyjnej od góry i podtrzymania szkieletu
przykrycia dylatacyjnego; szerokość stabilizatora należy dobrać zgodnie z formułą
podaną przez producenta, w zależności od grubości nawierzchni i szerokości szczeliny
dylatacyjnej,
b) membrana będąca taśmą z PCW lub elastomeru, odporną na wysoką temperaturę i
charakteryzującą się małym współczynnikiem tarcia; szerokość membrany powinna być
dobrana zgodnie z zaleceniami producenta, w zależności od szerokości stabilizatora,
c) primer, będący substancją spełniającą rolę środka gruntującego,
d) gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa, będąca wkładką umieszczaną w
szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczającą przed wypływem gorącej masy zalewowej z
koryta,
e) środki zwiększające przyczepność lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej,
f) piasek do wykończenia górnej powierzchni przykrycia dylatacyjnego, np. o uziarnieniu
od 0,5 mm do 2 mm lub od 5 mm do 8 mm.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Wykonawca przystępujący do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mieć
do dyspozycji następujący sprzęt:
– piłę mechaniczną,
– młot pneumatyczny,
– sprężarkę powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,
– piaskownicę,
– kotły do przygotowania masy zalewowej,
– suszarkę na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,
– wózki-termosy do przechowywania kruszywa,
– pędzle do nakładania środka gruntującego,
– sprzęt do transportu pomocniczego.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Przykrycie dylatacyjne powinno być wykonane na całej szerokości przekroju poprzecznego obiektu,
tzn. powinno obejmować jezdnię i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna być taka, aby umożliwiała
wycięcie w nim koryta będącego kontynuacją koryta wyciętego w jezdni obiektu.
5.1. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni czyli demontaż niesprawnego
przykrycia dylatacyjnego
3. przygotowanie koryta do wypełnienia,
4. wypełnienie koryta masą zalewową i kruszywem,
5. roboty wykończeniowe.
5.2. Technologia wykonania robót

5.2.1. Ogólne zasady wykonania
Jeżeli producent przykrycia nie podaje innej technologii wykonania robót,przykrycie dylatacyjne
należy wykonać według kolejności ustalonej w pkcie 5.1.
5.2.2. Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta
Szerokość i kształt koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową i powinny być
dobrane w zależności od konstrukcji nawierzchni oraz długości przęseł, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Do wycięcia koryta (demontażu istniejące niesprawnego bitumicznego przekrycia
dylatacyjnego) konieczne jest użycie piły mechanicznej i młotów pneumatycznych. Z wnętrza koryta
należy usunąć całe istniejące przekrycie, aż do odsłonięcia konstrukcji płyty. Niedopuszczalne jest przy
tym uszkodzenie więcej niż 5% powierzchni pionowych koryta. Koryto powinno być wykonane z
dokładnością ± 2 cm. Jeżeli tak wymaga producent, należy pozostawić pasek wystającej izolacji
szerokości około 5 cm. Jeżeli projekt roboczy zakłada wykonanie odsadzek nawierzchni, powinny być
one usytuowane na poziomie połączenia warstwy ścieralnej i wiążącej.
Ewentualne uszkodzenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zostać
naprawione zaprawami do napraw betonu, dla których Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne;
szczelina dylatacyjna po naprawie powinna mieć stałą szerokość na całej szerokości obiektu oraz
równe krawędzie.
Odsłoniętą płytę pomostu należy oczyścić z produktów korozji przez piaskowanie.
Ewentualne uszkodzenia płyty betonowej powinny zostać naprawione zaprawą niskoskurczową
posiadającą aprobatę techniczną. Płyty stalowe powinny być oczyszczone przez piaskowanie do
stopnia czystości SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996 [10].
Przed przystąpieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnego, koryto wycięte w
nawierzchni powinno być oczyszczone z pyłów, luźnych frakcji i innych zanieczyszczeń przez
przedmuchanie sprężonym powietrzem, a następnie przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni.
Przed przystąpieniem do wypełnienia koryta należy je ponownie oczyścić przez piaskowanie
sprężonym powietrzem. Piaskowaniu podlegają również pasy jezdni o szerokości 10 cm po obu
stronach koryta.
Jeżeli w chodniku przebiegają rury osłonowe należy na nie założyć mufy. Rury osłonowe w
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chodniku powinny być ułożone min. 5 cm nad płytą jezdni.
5.2.3. Wypełnienie koryta
5.2.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robót
Wypełnienie dylatacji masą asfaltową można wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej
o
0 C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w niższych temperaturach pod
warunkiem, Że Wykonawca przewidział warunki wykonywania robót w niskich temperaturach w
organizacji robót.
5.2.3.2. Przygotowanie materiałów
Masa zalewowa powinna być nagrzana do temperatury podanej przez producenta (około 175
÷ 190oC) i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Temperaturę masy należy
sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnej odległości od ścian kotła.
Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przenośnej suszarce (opalanej gazem propan-butan).
Temperatura kruszywa powinna być zgodna z podaną przez producenta, zwykle w granicach 110 ÷
150oC (przy wykonywaniu wypełnień w niskiej temperaturze otoczenia należy podgrzewać kruszywo
do temperatury wyższej). Kruszywo należy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkachtermosach.
5.2.3.3. Wypełnienie koryta
Wypełnienie koryta obejmuje następujące roboty:
a) zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gąbczastą wkładką,
b) posmarowanie dna koryta masą zalewową,
c) ułożenie symetrycznie wzdłuż szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z dokładnym jego
dociśnięciem do masy na całej długości przykrycia dylatacyjnego,
d) ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masą zalewową,
e) ułożenie membrany symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzaną masę
zalewową z dokładnym jej dociśnięciem do masy na całej długości przykrycia dylatacyjnego,
f) wypełnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzaną masą zalewową i gorącym
kruszywem. Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa zalewowa mogła
dokładnie wypełnić w nim wszystkie puste przestrzenie i mogła zespolić się z poprzednią warstwą
(około 2÷4 cm). Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułożona na równo z powierzchnią
nawierzchni i starannie zawałowana w celu prawidłowego ułożenia się kruszywa. Równość należy
sprawdzić łatą. Ostatnią warstwę kruszywa należy zalać masą zalewową i pozostawić do wystygnięcia,
g) po dokładnym spenetrowaniu kruszywa przez masę zalewową (najczęściej na drugi dzień) wylanie
ostatniej warstwy masy. Górna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawać 1÷3 mm ponad
poziomem nawierzchni. Ułożone warstwy należy zagęścić płytą lub walcem wibracyjnym,
h) wykonanie warstwy wykończeniowej – w tym celu należy oczyścić przykrycie dylatacyjne
sprężonym powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć cienką warstwą masy zalewowej i
posypać drobną frakcją kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego o frakcji zalecanej przez
producenta. Posypanie kruszywem należy wykonać, gdy lepiszcze jest jeszcze gorące i kruszywo może
się do niego przykleić,
i) uzupełnienie krawężników z pozostawieniem szczelin 2÷3 cm, które wypełnia się na głębokości 2÷3
cm masą elastyczną, np. kitem silikonowym,
j) odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacją, które jest wykonywane wg indywidualnego
opracowania, zgodnie z dokumentacją projektową. Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np.
montaż sączków odwadniających lub drenaży jest przedmiotem oddzielnej OST.
5.3. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy
obiektu i roboty porządkujące.
6.Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania
ogólne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Materiały do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny być dostarczone przez producenta
jako zestaw gotowy do ułożenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiałów
składowych przykrycia w wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny
być dostarczone na budowę łącznie z materiałami.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
b) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera,
c) skontrolować stan nawierzchni i łożysk na obiekcie mostowym.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Po wycięciu koryta należy skontrolować:
– szerokość koryta wyciętego w nawierzchni, która nie powinna różnić się o więcej niż o 5% od szerokości przewidzianej w dokumentacji projektowej,
– stan szczeliny dylatacyjnej; jeżeli nastąpiło uszkodzenie jej krawędzi należy je naprawić zaprawą
niskoskurczową,
– zabezpieczenie za pomocą muf ewentualnych rur osłonowych w chodniku,
– stan płyty pomostu którą, jeżeli uległa uszkodzeniu, należy naprawić zaprawą niskoskurczową,
– wszystkie powierzchnie koryta, które powinny być oczyszczone z pyłów, luźnych
frakcji i innych zanieczyszczeń.
W trakcie wypełniania koryta należy kontrolować:
– temperaturę powietrza w czasie wbudowywania przykrycia,
– temperaturę kruszyw i lepiszcza, która powinna być zgodna z zaleceniami producenta,
– zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem gorącego lepiszcza w głąb
szczeliny za pomocą neoprenowej lub poliuretanowej wkładki gąbczastej, stabilizatora
i membrany,
– grubość układanych warstw kruszywa (około 2÷4 cm), tak aby zapewnione było
dokładne wypełnienie przez masę zalewową wszystkich pustych przestrzeni,
– wykończenie powierzchni przykrycia, które powinno wystawać 1÷3 mm ponad
poziomem nawierzchni,
– wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno być sypane na gorące lepiszcze,
aby mogło się do niego przykleić,
– roboty naprawcze obejmujące uzupełnienie krawężników i odtworzenie konstrukcji
chodnika należy sprawdzić na zgodność z dokumentacją projektową.
Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzać, że:
– przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spękań, odspojeń,
wybrzuszeń i pęcherzy, a przejazd przez dylatację nie powoduje wstrząsów i hałasu,
– powierzchnia przykrycia jest równoległa do powierzchni jezdni i nie wystaje więcej niż
3 mm ponad poziom warstwy ścieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na
istniejącą nawierzchnię na szerokość większą niż 5 cm.
Ocenę jakości wykonanego przykrycia przeprowadza się wizualnie przy odbiorze
robót oraz po upływie okresu gwarancji.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
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1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej dylatacji

8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem remontu dylatacji.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– koryto wycięte w nawierzchni – demontaż wymienianego urządzenia,
– przygotowanie koryta do wypełnienia,
– zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej,
– układanie kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowej.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– wycięcie koryta w nawierzchni-demontaż urządzenia
– przygotowanie koryta do wypełnienia,
– zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej w głąb
szczeliny,
– wypełnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej,
– wykończenie górnej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem,
– odtworzenie konstrukcji krawężników i chodnika wg dokumentacji projektowej.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji
projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.

1.3.2.j WYMIANA DESEK POMOSTOWYCH
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wymiany desek pomostowych na obiekcie mostowym.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
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podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.

2. Materiały
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem robót.
Przed zaplanowanym terminem użycia materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła uzyskania, świadectwa jakości i karty
technologiczne ich stosowania.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy.
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
2.2 Materiał do wykonania pokładu dolnego
Materiałem do wykonania pokładu górnego winny być bale lub deski gr. 50 mm impregnowane
wgłębnie. Według Polskiej Normy PN-92/S-10082 zalecana do budowy pokładu górnego jest klasa
drewna K21 lub K27. Zaleca się użycie drewna z gatunków liściastych. Bale mocowane są za pomocą
śrub ze stali narzędziowej, ocynkowane ogniowo.
2.3 Materiał do impregnacji

Materiał do impregnacji (impregnat) powinien charakteryzować się :
- dużą toksycznością czyli zdolnością niszczenia grzybni
- trwałością w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie wypłukiwaniem w wodzie
- zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno
- nieszkodliwością działania na drewno, śruby, gwoździe
- nieszkodliwością dla ludzi
Impregnat powinien być przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopatrzonych w
odpowiednie informacje dotyczące zawartości.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
5.1. Demontaż istniejących desek pomostowych

40

Po usunięciu warstwy asfaltobetonowej należy przystąpić do demontażu desek pomostowych.
Demontaż należy rozpocząć od usunięcia śrub kotwiących deski do konstrukcji stalowej.
Niedopuszczalne jest mechaniczne wyrywanie desek bez uprzedniego demontażu śrub kotwiących.
Następnie należy zdemontować pokład z desek. W zakresie robót demontażowych należy ująć odwóz i
utylizację pozyskanego materiału.
5.2. Montaż desek pomostowych
Przed montażem desek należy oczyścić miejsce styku desek z konstrukcją stalową obiektu
mostowego. Następnie należy zamontować nowe deski pomostowe za pomocą śrub kotwiących z
podkładkami. Pokład należy ułożyć w podobny sposób jak istniejące pokrycie. Szczelina pomiędzy
deskami nie powinna być większa niż 5mm. Deski użyte do powyższych prac powinny być uprzednio
zaimpregnowane wgłębnie.
5.3. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy
obiektu i roboty porządkujące.
6.Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania
ogólne”, pkt 6.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokładu z desek
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wymianą desek pomostu.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena wykonania 1 m2 przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– robociznę bezpośrednią,
- odwóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny obejmujący ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji
projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3.3.a WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH W GRUNTACH KAT. III-IV
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wykopów w gruntach III-IV kategorii i obejmują:
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na nasypy,
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład,
- zabezpieczenie ścian wykopu,
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać
analizę jakości gruntu w wykopach.
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji
podpierającej lub rozpierającej ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane.
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczające wykopów powinny być uzgodnione z Inżynierem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
pkt 3.
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt:
 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
 koparko-spycharki,
 koparko-ładowarki,
 spycharki gąsienicowe,
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ładowarki,
równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
5.1. Wykopy w gruntach spoistych
Przy wykonywaniu wykopów 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.
5.2. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
 górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 15 cm ponad teren,
 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.).
5.3. 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.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1 m3 (metr sześcienny ) wykopu o gł. 1,5m o ścianach pionowych , grunt kat III-IV
 1 m3 (metr sześcienny ) wykopu w gruncie kat III-IV na odkład
 1 m3 (metr sześcienny ) wykopu w gruncie kat III-IV z transportem urobku na odl. 1km
 1 m3 (metr sześcienny ) ręcznego zasypywania wykopów ze skarpami grunt kat III-IV
 1 m3 (metr sześcienny ) ręcznego formowania nasypów z ziemi z odkładu

8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem robót ziemnych w gruntach kat. III-IV.
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
 prace pomiarowe,
 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów;
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub
wynikających z przyjętej technologii robót,
 wykonanie wykopu/zasypania
 opłaty za składowanie,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 transport gruntu na odkład,
 uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków,
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 opłaty za przyjęcie gruntu na odkład,
 uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy.
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.3.b ZASYPKI Z KRUSZYW ZAGĘSZCZONYCH MECHANICZNIE
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wszelkich zasypek wykopów z zagęszczeniem mechanicznym.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru I=Pd/Pds gdzie Pdgęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu , Pds – maksymalna gęstość objętościowa
szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej.
1.4.2 Wskaźnik różnoziarnistości
Wielkość charakteryzująca zagęszczalności gruntów niespoistych określona ze wzoru
U=d60/d10 gdzie d60- średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu, d10 średnica oczek
przez które przechodzi 10% gruntu.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Do zasypania rozkopów można wykorzystać grunt pozyskany z wykopów po stwierdzeniu jego
przydatności do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu oczekiwanych parametrów. W przypadku jeżeli stwierdzi się, że grunt z rozkopu nie nadaje się do ponownego wbudowania
w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.
Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
Grunty rodzime mogą zostać użyte do zasypania wykopów jeżeli spełniają odpowiednie warunki i nie są to: grunty organiczne - o zawartości części organicznych > 2%, materiały agresywne w
stosunku do budowli, wykazujące pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty
zawierające frakcje powyżej 100 mm.
W przypadku konieczności zasypania wykopów piaskiem, należy stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie większym niż 15%
wagowo.
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Jako grunt do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu należy stosować grunt niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku
różnoziarnistości U > 5.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Do zagęszczania zasypek można zastosować sprzęt:
 gładkie walce stalowe
 walce ogumione
 lekkie, średnie, ciężkie walce wibracyjne
 ubijaki
 lekkie, ciężkie płyty wibracyjne.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
5.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów.
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów lub rozkopów ich
dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
Grunt użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak
jak grunt rodzimy wokół wykopów lub rozkopów.
Dla zasypów rozkopów nasypów za przyczółkami (w obrębie klina odłamu) wymagany jest
wskaźnik zagęszczenia Is = 1.0.
Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwami o grubości
umożliwiającej uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego.
Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu.
Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu
można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość
zagęszczanych warstw winna wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, Wykonywanie zasypek należy
przerwać w czasie dużych opadów śniegu.
6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości wykonania zasypek polega na:
 Sprawdzenie wykopu pod względem oczyszczenia z śmieci, torfów , namułów , wody.
 Sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu
 Sprawdzenie kontrolne wykonania poszczególnych warstw zasypek
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7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej zasypki zagęszczonej mechanicznie
8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem zasypki zagęszczonej mechanicznie.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 zasypki z kruszyw stabilizowanych mechanicznie obejmuje:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 badanie przydatności gruntu z wykopu do ponownego wbudowania
 odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody
 przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z zagęszczeniem
 oczyszczenie terenu robót,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,

10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.4 ROBOTY REGULACYJNE
1.3.4.a UMOCNIENIA SKARP
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wszelkich umocnień skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi,
obrukowaniem z kamienia naturalnego oraz umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne".
Do wykonania umocnień skarp można stosować:
 płyty betonowe prefabrykowane ażurowe o gr.10cm
 kamień naturalny, nieobrobiony, łamany o przeciętnym wymiarze 40cm.
 kosze siatkowo-kamienne
o siatka z prętów ø10 i ø14
o kamień łamany o frakcji 15-35mm
o drut stalowy okrągły miękki ocynkowany ø3mm
o geowłóknina zabezpieczająca przed wypłukiwaniem drobnych frakcji piasku
 chudy beton wg „ST1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr 3cm.
 paliki drewniane ø6cm o długości 60cm,
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Roboty będą wykonywane częściowo ręcznie, częściowo mechanicznie. Roboty wykonywane
mechanicznie będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowanym przez Inżyniera.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
5.1. Umocnienie z płyt prefabrykowanych betonowych i kamienia naturalnego
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do
wskaźnika Is=1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową grubości
3cm i zagęścić do wskaźnika Is=1,0 a płyty zastabilizować palikami drewnianymi ø6cm o długości
60cm lub należy ułożyć warstwe z chudego betonu o grubości 10cm zgodnie ze zleceniem.
Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.
5.2. Umocnienie z koszy siatkowo-kamiennych
Zakres i kolejność wykonywanych robót :
 wyrównanie podłoża gruntowego,
 ułożenie geowłókniny,
 ustawienie siatki,
 wbicie kołków kotwicznych w rogach siatki,
 ułożenie kamienia w siatce,
 zamknięcie wieka siatki,
 zszycie siatki drutem
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości wykonania umocnień polega na:
 sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów
 kontroli wymiarów , grubości narzutów
 kontrola prawidłowości wykonania koszy siatkowo-kamiennych
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia płytami betonowymi
prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej , stabilizowanych
palikami drewnianymi
 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia płytami betonowymi
prefabrykowanymi ażurowymi na chudym betonie
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kamienia naturalnego
 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi

8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem umocnienia skarp .
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania 1m2 umocnienia skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi
ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje :
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm
 wykonanie umocnienia płytami ażurowymi
 zastabilizowanie płyt palikami drewnianymi ø6cm o długości 60cm
 uporządkowanie terenu budowy
Cena jednostkowa wykonania 1m2 umocnienia skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi
ażurowymi na chudym betonie obejmuje :
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 wykonanie warstwy z chudego betonu o gr. 10cm
 wykonanie umocnienia płytami ażurowymi
 uporządkowanie terenu budowy
Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1 m2 skarp kamieniem naturalnym:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 wykonanie umocnienia narzutem kamiennym
 uporządkowanie terenu budowy
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi:
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
 oczyszczenie podłoża
 wykonanie umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi
 uporządkowanie terenu budowy

10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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1.3.4.b CZYSZCZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna 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 wszelkich prac związanych z czyszczeniem obiektów inżynierskich.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.4 Określenia
podstawowe”.
1.4.1 Czyszczenie obiektów inżynierskich – usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego
w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci itp. utrudniającego prawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Specyfikacja Techniczną i osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „ST 1.0 Wymagania ogólne” pkt. „1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy”
oraz pkt. „1.9 Wykonanie robót”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.7
Sprzęt”
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu, dostosowanego do rodzaju i lokalizacji robót,
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Sprzęt użyty do wykonywania robót nie może powodować
uszkodzeń konstrukcji, elementów wyposażenia obiektów inżynierskich oraz umocnień dna i skarpy.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „ST 1.0
Wymagania Ogólne" pkt. „1.8 Transport”
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
„pkt,1.9 Wykonanie robót”.
Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób zapewniający brak uszkodzeń elementów
obiektów i umocnień oraz pasa drogowego w obrębie prowadzonych prac.
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5.1 Wykonywanie odmulenia i oczyszczenia przepustów pod drogami i zjazdami
Wloty i wyloty przepustów należy oczyścić z namułu, roślinności, liści i innych zanieczyszczeń
utrudniających spływ wody. Przewody rurowe należy oczyścić poprzez przeciągania przez nie: linek ze
szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, motopomp
przepuszczających silny strumień wody lub specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi
do ciśnieniowego czyszczenia przepustów.
Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na
składowisko odpadów. Roboty nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska.
5.2 Wykonywanie oczyszczenia wpustów mostowych, krawężników, nawierzchni jezdni i
chodników.
Czyszczenie należy wykonać ręcznie oraz przez strumień wody pod ciśnieniem. Roboty należy
wykonać na szerokości pasa drogowego. Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione
dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów. Roboty nie mogą powodować
zanieczyszczenia środowiska.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne"
pkt. „1.10 Kontrola jakości robót”.
Kontrola jakości wykonania czyszczenia obiektów inżynierskich polega na:
 kontrola drożności przepustu
 kontrola drożności systemu odwodnienia obiektu
 kontrola czystości nawierzchni jezdni i chodników
7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objętych
Specyfikacją Techniczna. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco, przy udziale osoby nadzorującej
roboty, reprezentującą Zamawiającego.
Jednostką obmiarową jest:
 1 mb (metr bieżący) długości przepustu danej średnicy
 1m3 (metr sześcienny) ) gruzu, śmieci i resztek budowlanych
 1szt. (sztuka) wpustu mostowego
 1 mb (metr bieżący) krawężnika mostowego
 1m2 (metr kwadratowy) nawierzchni jezdni, nawierzchni kap chodnikowych,
nawierzchni z kostki
 1szt. (sztuka) wyciętych krzaków

8. Odbiór robót
Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostaje on
potwierdzony protokołem odbioru potwierdzającym kompletność zleconego zakresu prac związanych
z wykonaniem umocnienia skarp .
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.13
Płatności”.
Cena jednostkowa wykonania czyszczenia 1 mb przepustu danej średnicy zawiera:
 wykonanie czyszczenia części przelotowej przepustu wraz z płukaniem wodą pod ciśnieniem
 wywóz i utylizacja zanieczyszczeń
 uporządkowanie terenu
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Cena jednostkowa wykonania czyszczenia obiektów z 1m3 gruzu i resztek budowlanych zawiera:
 zebranie gruzu , śmieci i resztek budowlanych
 wywóz i utylizacja zanieczyszczeń
 uporządkowanie terenu budowy
Cena jednostkowa wykonania czyszczenia 1szt wpustu mostowego zawiera :
 wykonanie czyszczenia wpustu mostowego wraz z przepłukaniem wodą pod ciśnieniem
 wywóz i utylizacja zanieczyszczeń
 uporządkowanie terenu
Cena jednostkowa wykonania czyszczenia 1 mb krawężnika, 1m2 jezdni oraz chodnika obiektu mostowego zawiera:
 wykonanie czyszczenia krawężnika, jezdni oraz chodnika wraz z przepłukaniem wodą
pod ciśnieniem
 wywóz i utylizacja zanieczyszczeń
 uporządkowanie terenu
10. Przepisy związane
Ogólne wymagania dotyczące przepisów, podano w „ST 1.0 Wymagania Ogólne" pkt. „1.15
Przepisy związane”.
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