
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB6T

Odtworzenie terenu po usunigciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

Zakres rob6t objgtych Specylikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
wymienionymi rozdzialami i specyfi kacjami.

D-00.00.00 Wymagania og6lne.

obejmuj4 wymagania ogdlne i wsp6lne dla rob6t obj9tych ni2Fj

D-0 1.0 1.0 I Odtworzenie nawierzchni ulepszonej asfaltowej i betonowej, mieszankami wbudowanymi,,na

gor4co" i ,,na zimno".
b-0t.0t.02 Odt*o.zenie nawierzchni drdg i chodnik6w z kostki betonowej i granitowej , powierzchni zielonych

trawnikow i poboczy.

D-00.00.00. Wynagania 096lne

l.l. Przedmiot Specylikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania o96lne dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t zwiqzanych

z odtworzeniem terenu po usuniQciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

specyfikacja techniczna stanowi czgSc dokument6w przetargowych i kontraktowych zwilzanych

z odtworzeniem terenu po usunigciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

1.3. OkreSlenia podstawowe.

podstawowe okeslenia s4 zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w og6lne specyfikacje

Technicme D-00.00.00,,Wymagania og6lne".

1.4. Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t.

Wykonawcajest odpowiedzialny za jakosd robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$d z poleceniami Inspektora-

1.4.1 Zabezpieczeni€ terenu.

Wykonawcajest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicztego o:.€'zulJzymania istniej4cych obiekt6w (np.

Sciezki roweiowe, znaki drogowe, bariery ochronne, urz4dzenia odwodnienia) na terenie prowadzenia rob6t,

w okresie trwania realizacji rob6t.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje, a takze bQdzie obslugiwad wszystkie

tymczaso*e u.r4i" enia zabezpieczziqce takie jak: zapory, swiata ostrzegawcze, zapewniaj4c w ten spos6b

bezpieczelistwo pojazd6w i pieszych.

Zapewni ponadto ltate warunki widocznoSci w dzieh i w nocy tych zap6l i znak6w, dla kt6rych jest to

nieodzowne ze wzglgddw bezpieczefstwa.
wszystkie znaki, zapory i inne urzqdze nia zabezpieczaj4ce b9d4 akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t i organizacji ruchu na czas ich wykonywania nie podlega zaplacie

i pr4ljmuje si9, zejest wlqczony w koszty realizacji umowy.

1.4.2 Ochrona 6rodowiska w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca ma obowi4zek znai i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotycz4ce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okr€sie trwania rob6t tlkonawca bqdzie :

a) utrzymywad teren rob6t bez wody stojEcej,

Uj poOe.imowae wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm dotycz4cych

ochrony 6rodo*iska na terenie i wok6l terenu rob6t, oraz bgdzie unikai uszkodzeri lub uci4zliwoSci dla os6b

lub d6br publicmych i innych, a wynikajqcych z nadmiemego halasu, wibracji zanieczyszczei lub innych

prryczyn powstalych w nastgpstwie jego dzialania.

1.4.3 Maleriaty szkodliwe dla oloczenia.

Materialy, kt6re w sposdb trwaty bgd4 szkodliwe dla otoczenia, nie bgdq dopuszczone do u2ycia. Nie

Oopurr"iu tig uZycia material6w 
'wywoluj4cych 

m.in. szkodliwe promieniowanie o stqzeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Materialy, kt6re sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwodd

zanika mogE byi uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagafi technologicznych wbudowania.

1.4.4 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

a) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i nrz4dzenia podziemne, takie jak
ruroci4gi, kable itp.;
b) Wykonawca o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji bezzwlocmte powiadomi Inspektora

i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wsp6lpracowad dostarczajqc wszelkiej pomocy pohzebnej do

dokonywania napraw;
c) W terenie rob6t przylegajqcym do terendw z zabudow4 mieszkaniowq, wykonawca bgdzie realizowaC

roboty w spos6b powodujqcy minimalne niedogodno6ci dla mieszkanc6w. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqsiedztwie prowadzenia prac, spowodowane jego

dzialalnoSciq;
d) Wykonawca bgdzie usuwaC na bie24co, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych.

1.4.5 Bezpieczefistwo i higiena pracy.

2 Podczas realizacji rob6t Wykonawca bEdzie przestrzegad przepis6w dotycz4cych bezpieczefstwa
i higieny pracy;
3 Wykonawca ma obowiqzek zadba(,, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecmych,

szkodliwych dla zdrowia.

1.4.6 Ochrona i utrzymanie rob6t.

Wykonawca bgdzie odpowiadad za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia u2ywane do rob6t od

daty rozpoczgcia do daf zakoiczenia prac. Budowla drogowa Iub jej elementy powinny byd utrzymywane w
stanie zadawalajqcym przez caty okres wykonywania rob6t.

2. Materialy.

a) Wykonawca ma obowi4zek przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w

przeznaczonych do rob6t, przedstawid Inspektorowi do zatwierdzeni4 szczeg6lowe informacje dotycz4ce

proponowanego 2r.6 dla wytwarzznia, zamawiania lub wydobycia material6w oraz pr6bki tych material6w;

b) Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawca tlwiezione z terenu budowy na

koszt Wykonawcy;
c) Kazdy rodzaj rob6t remontowych, w kt6rym znajduj4 sig nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sig zjego nieprzyjgciem, usunipciem i niezaplaceniem;

d) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy b9d4 one uzyte do rob6t,

byly zzbezpieczone przrd zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoSC i wla6ciwoSci i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora;
e) Miejica czsowego skladowania material6w bgd4 zlokalizowane w miejscach uzgodnionych

i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. Sprzgt.

a) Wykonawcajest zobowiqzany do uZywaniajedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako3C wykonywanych rob6t;
bj Liczba i wydajnosC sprzgtu powinny gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami

oke5lonymi we wskazaniach Inspektora;

c) Sprzgt uzyty do prowadzenia rob6t ma byd utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i gotowosci do pracy. Powinien byc zgodny z normami Srodowiska i przepisami dotycz4cymi jego

u2ytkowania.

4. Transport,

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportu, kt6re nie wplyn4

niikorzystnie na jakoSC wykonywanych rob6t i wlaSciwoSci przewo2onych material6w. Liczba Srodk6w

transportu powinna zapewnid prowadzenie prac zgodnie ze wskazaniami Inspektora, w terminie

przewidzianym umowq. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy muszq spelniad wymagania dotycz4ce

orzepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych pammetr6w

iechnicznych. srodki tlnsportu nie spelniaj4ce tych warunk6w nie b9d4 dopuszczone przez [nspektora.

5. Wykonywanie rob6t.

wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosi

-itoto*uny"h material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnolt z poleceniami Inspektora. Jest takze



odpowiedzialny zz zastosowane metody wykonywania rob6t, wytyczenie w planie element6w robdt zgodnie

z ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Polecenia inspektora powinny byC wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre6lonym przez Inspektora,
pod groib4zatrrymania rob6t. Skutki finansowe z tego b/tulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6[.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehq konfole jako6ci rob6t i material6w. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlqczq4c personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urz4dzenia niezbgdne do
badaf materialow oraz rob6t.
Wykonawca bgdzie przeprowadzaC pomiary i badania z czgstotliwo6ci4 zapewniaj4c4 stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji.
Inspektor bgdzie przekazywad Wykonawcy pisemnie informacje ojakichkolwiek niedociqgnigciach.

7, Obmiar rob6t.

7.1. 096lne zasady obmiaru rob6t-

Obmiarrob6t bgdzie okreSla6 faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z protokolami typowania. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora.

8. Odbi6r rob6t.

8.1 Zasady og6lne.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor przy udziale Wykonawcy.
Odbidr polega bgdzie na ocenie ilosci ijako$ci wykonanych rob6t oraz sprawdzeniu ich zakresu i sposobu

wykonania z mpisami w protokolach typowania. Odbi6r dokonany na tych czQ6ciach rob6t, zwalnia

Wykonawca z dalszej odpowiedzialnodci za nie, poza zobowi4zaniami wynikaj4cymi z warunk6w gwarancj i.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ustalenia og6lne.

a) Podstawq platnosci jest cenajednostkowa skalkulowana przez Wykonawc9 zajednostkg obmiarowq.

b) Cenajednostkowa podana w ofercie bgdzie uwzglEdniaC wszystkie czynnoSci, wymagania skladaj4ce si9

najej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w specyfikacji.
Cenajednostkowa elementu rob6t powinna obejmowaC :

- robocimE bezposredni4 wraz z towarzysz4cymi kosztami;

- wartosd material6w ozt4ych wnz z koszami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkOw

i transportu na teren budowy;

- koszty posrednie w sklad kt6rych wchodz4 koszty og6lne budowy, i kosay zarz4du Wykonawcy, zysk

kalkulacyjny i ryzyko, ewentualne koszty zaplecza i jego likwidacji;

- wartosd pracy sptzQtr wraz zkosdami jednorazowymi transportu na teren rob6t i z powrotem;

- podatki obliczone zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami;

- koszty usunigcia material6w szkodliwych;

- koszty zwiqzzne z zapewnieniem ci4glo5ci i bezpieczeistwa ruchu na trasach komunikacyjnych

w obrgbie budowy;

- koszty zaladunku, transportu i rozladunku material6w z rozbi6rki bqdqcych wlasno5ciq Zamawiaj4cego.

D-01.01.01. Odtworzenie nawierzchni ulepszonej asfaltowej lub betonowej
mieszankami wbudowanymi ,,na gorqco" i ,,na zimno"

l.l Przedmiot,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotycz4ce wykonania i obioru lob6t zwi4zztych

z odtworzeniem terenu po usunigciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

1.2 Zakres stosowania.

Szczeg6lowa specyfikacja stanowi obowi4zujqcq podstawgjako dokument przetargowy i kontraktowy rob6t

zwi4zanych z odtworzeniem terenu po usunigciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

1.3 Zakr€s rob6t objgtych specyfikacj4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz4 zasad prowadzenia rob6t zwi4zanych z napraw4

nawierzchni ulepszonych (asfaltowych i betonowych).



1.4. Ogolne ryymagania dotyczqc€ robdt.

096lne wymagania dotycz4ce rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt l 4'

1.5 Materialy.

Materialami stosowanymi przy remoncie nawierzcbni ulepszonych s4:

- mieszanka mineralno-bitumiczna ,,na gorqco", wg PN-EN 12591;

- mieszanka mineralno-bitumiczna,,na zimno";

- mieszanka mineralno-bitumiczna ,,na gorqco z recyklera";

- mieszanka betonowa (min. klasy C35/45).

2. Sprzgt.

2.1. Og6lne wymagania dotycz4ce sprz9tu.

Ogdlne ulmagania dotycz4ce sprzgtu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3'

2.2 Sprzgt do wykonywania rob6t.

Wykonawca przystgpuj4cy do odtworzenia nawierzchni ulepszonej powinien wykazaC siQ mozliwoSciq

korzystania z nastgpujqcego sprzgtu:

- pil spalinowych do cigcia nawierzchni asfaltowych, betonowych, koparko-ladowarki, z osprzQtem do

kucia nawierzchni;

- samochod6wsamo*Y'ladowczYch;
_ walc6w statycznych, wibracyjnych lub ptlt wibracyjnych, zaggszczatek wibracyjnych spalinowych;

- recykler.
Stosowiny sprzgt nie mo2e powodowai niekorzystnego wplywu na wla6ciwo6ci istniej4cej nawieruchni,

3. Transport

Mat€rialy moma p'zJjwozie dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj4cych je przsd

zaniec4szrzeniem, zmieszaniem z innymi materialem.

4. Wykonanie rob6t.

a) Odtworzenie nawierzchni ulepszonej asfaltowej:
- wycigcie asfaltu

- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucmia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o lqcmej gr. do l0 cm (grubo66 dostosowana do

istniejqcej nawierzchni).

wymagania wobec asfalt6w drogowych wg PN-EN 12591

Lp. WlaSciwosci Metoda badania
Rodzai asfalau

50t70

2 TemDeratura mieknienia PN.EN 1427 46-54

3 OdDomo5d na starzenie w 163'C

PN-EN 12607-l3a Pozostala penetracia % >50

3b Wzrost temperatury migknienia 'c 19
3c Zmiana masy')(warto5i bezwzglgdna) Yo <n 5

4 TemDeratura zaplonu PN-EN 2592 > 230

5 RozpuszczalnoSd
o/o nlm PN-EN 1259I > 99,0

ffid9dat4!41q!l{g114
WlaSc,*osci sp""jalne k

6 | Indek penetracii PN-EN 12591 zal. A I NR

A



7 LepkoSC dynamiczna Pas PN-EN 12596 NR

8 Temperatura lamliwosci wg Frassa
.C PN.EN 12593 s-8

9 LepkoSC kinetyczna w 135'C mm2/s PN.EN I2595 NR

b) Odtworzenie nawierzchni betonowej:

- wycigcie betonu
- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudo*y z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm (grubosd dostosowana do istniej4cej nawierzchnt

min. klasy C35145 ) .

- pielggnacja nawie rzchni przezrozlcielenie warstwy piasku i polewanie wodq;

Wsrystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczef, beton' asfalt)'

4.1 Og6lne zasady wykonywania rob6t.

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania 096lne" pkt 5'

4.2 Wbudowanie i zaggszczanie material6w.

Mieszanka mineralno-bitumiczna, betonowa powinna byd rozkladana jednowarstwowo w naprawianych

ffagmentach nawierzchni, w warstwie o jednakowej gruboSci, rgcznie lub przy uzyciu zachowaniem

wy-maganych spadk6w i rzgdnych wysokoSciowych. Grubosc rozlo2onej warstwy luznego materialu

(mieszanti mineralno-bitumicznej, mieszanki betonowej) powinna byt taka, aby po jej zaggszczeniu

osiqgniQto wymaganq grubosC.

Po ulo2eniu wymaganej warstwy miesanki
pielggnacji az do momentu kiedy to uzyska
sciskanie itd.

mineralno-bitumicznej lub mieszanki betonowej podlega ona

wymagane normami wlaSciwoSci odnosnie wytrzymalosci na

5. Kontrola jakosci robdt.

5.1 Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t.

0g6lne zasady kontrolijako5ci rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania 096lne" pkt 6

5.2 Badania w czasie rob6t.

5.2.t R6wno5d profi lowanej nawierzchni' podloia.

Nier6wno5ci podlu2ne i poprzeczne profilowanego podlo2a naleZ^y mierzy( 4-metrowq lat4'

6. Obmiar rob6t.

6,1 096lne zasadY obrniaru.

Og6lne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 ,,Wymagania 096lne" pkt 7'

7. Jednostka obmiarowa - I m2.

7,1. cena jednostki obmiarowei - cena wykonania I m2 o grubosci I cm mieszanki mineralno-bitumicznej

remontowanej nawierzchni ob€imuie:

- wycigcie asfaltu

- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudo\r? betonowej gr. 20 cm

- odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o l4cznej gr. do l0 cm (grubosd dostosowana do

istniejqcej nawierzchni).



7.2. Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 o grubosci I cm tony mieszanki betonowej

remontowanej
nawierzchni obeimuje:

- - wycigcie betonu

- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- *yw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tfucmia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm (grubo$c dostosowana do istniej4cej nawierzchni

min. klasy C35l45 )

pielggnacja nawierzchni przez rozScielenie warstwy piasku i polewanie wod4;

D-0f.01.02. Odtworzenie nawierzchni drdg i chodnik6w z kostki betonowej i granitowej, powierzchni

zielonych trawnik6w i poboczY.

l.l Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s4 wymagania dolyczqce wykonania i obioru rob6t zwi4z."rych

z odtworzeniem nawierzchni drdg i chodnik6w o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej, powierzchni

zielonych trawnik6w i poboczJ.

1.2 Zakr€s stosowania.

Szczeg6iowa specyfikacja stanowi obowi4zujqcq podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy rob6t

zwiqnnych z-odtworzeniem nawierzchni chodnik6w o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej,

powierzchni zielonych trawnik6w i poboczy.

1,3 Zakres rob6t objgtych specyfikacjq'

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwi4zanych z odtworzeniem

nawierzchni ulepszonych (z kostki betonowej i granitowej) i powierzchni zielonych'

1,4. Og6tne wymagania dotyczqce rob6t.

Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt l'4

1.5. Okreslenia podstawowe.

1.5,1. Betonowa kostka brukowa - kstaftka l'/q|twawana z betonu metod4 wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dw6ch warstwach pol4czonych ze sobq trwale w fazie produkcj i

t.5.2. Pozostale okreslenia podstawowe s4 zgodne z obowiqzuj4cymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania 096lne"'

1.5.3. Kostka granitowa

1.6 Materialy.

1.6.1. og6lne wymagania dotycz4ce material6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D- 00.00-00

,,Wymagania 096lne".

1.6.2. Betonowa kostka brukowa - wymaganla.

1.6,2.1 Aprobata techniczna.
warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym Jest

posiadanie aprobaty technicznej wg PN-EN 1338.

| .6.2.2 Wygl4d zewngnmy
Struktura wyrobu powinna byi zwarta, bez rys, pgknigd, plam i ubytk6w'

1.6,2.3 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Do wykonania nawierzchni chodnika siosuje sig betonow4 kostkg brukowE o grubosci 60 mm i 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wYnosz4:

- na dlugo5ci

- na szerokosci

- na grubosci

t3mm,
t3mm,
l5 mm.



1.6.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieC cechy fizykomechanicme okeClone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechanicme betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto5d

I
'dy'ytrzymalo6d na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek
b) naimnieisza poiedynczei kostki

60
50

2 Nasiakliwo(C wod4 wg PN-B-062 50l2l,vo, nie wiqcei ni2 5

3

OdpomoSd na zamraZanie, po 50 cyklach zamrazaria, wg PN-B-06250 [2]:
a) pgknigcia pr6bki
b) strata masy, %o, nie wigcej niz
c) obniZenie wytrzymaloSci na Sciskanie w stosunku do tytrzymalo5ci pr6bek nie

z.amra2.znych, o/o, nie wigcei ni2

brak
5

20

4 ScieralnoSC na tarczy Boehmego wg PN-B-041 I I [l], mm, nie wigce.j niz 4

2. SprzQt.

2.1, Ogdlne wymagania dotycz4ce sprzQtu.

Og6lne wymagania dotycz4ce sprzgtu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 3.

2.2 Sprzgt do wykonywania rob6t.

Wykonawca przystgpuj4cy do naprawy nawierzchni ulepszonej powinien wykazac si9 mozliwosci4
korzystania z nastgpujqcego sprzQtu:

- pil spalinorych do ciQcia betonu, koparkoJadowarki;

- samochod6wsamowyladowczych,skzyniowych;
... plyt wibracyjny ch, zaggszczarek wibracyjnych spalinowych;

- ubijak6w rgcmych.
Stosowany sprzgt nie moze powodowad niekorzystnego wplywu na wlaSciwo5ci istniej4cej nawierzchni.

3, Transport.

Materialy mozna przewozi( dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpiecmjlcych je przed

zaniec4szczeniem, zmieszaniem z innymi materialem.

4. Wykonanie rob6t.

a) Odtworzenie nawierzchni kostka betonowa igranitowa:
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej

- r,ryw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej (czqsciowo nowej)

b) Odtworzenie powierzchni zielonych trawnik6w i poboczy:

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- odtworzenie warstwy humusu 30 cm

- odtworzenie trawnika 'l4cznie z pierwszym koszeniem

Wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tlucze6, beton, kostka betonowa, humus,

trawa).

5. Kontrola jako5ci rob6t.

5.1 Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t.

Og6lne zasady kontrolijakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6. 
1



5.2 Badania w czasie rob6t.

5.2.1 R6wnoSC prolilowanej nawierzchni, podloZa.

Nier6wno5ci podluzne i poprzecme profilowanego podlo2a nalez), mierzyd 4-metrow4 lat4, co 25 m w osi
i przy kawgdziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia + I cm, - 2 cm.

6. Obmiar rob6t.

6.1 Og6lne zasady obmiaru.

Ogdlne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og61ne" pkt 7.

7. Jednostkr obmiarowa - l m'z, (metr kwadratowy).

7.1. Cenr jednostki obmiarowej - cens ulozenia I m2 kostki betonowej lub granitowej 6 cm'

- rozbi6rka nawierzchni z kostki betonowej

- r,vyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (czgSciowo nowej)

7.2. Cena j€dnostki obmiarow€i - c€na ulozenia I m2 kostki betonow€j lub granitowej 8 cm'

- rozbi6rka nawierzchni z kostki betonowej

- rryw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucmia kamiennego g' 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (czgSciowo nowej)

7.3. Cena jednostki obmiarowej - cena odtworzenia I m2 powierzchni zielonej , trawnik6w i poboczf,.

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm

- odtworzenie warstwy humusu 30 cm

- odtworzenie hawnika l4cznie z pierwszym koszeniem

' 
n,1ut,h'[ i f 5,lil.'i EB 6''iar 
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