
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Odtworzenie terenu w trakcie realizacji zadari inwestycyjnych zwi4zanych z budow4 sieci
wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice.

Zakres rob6t objqtych Specyfi kacj4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania og6lne i wspolne dla rob6t objatych ni2ej
wymienionymi rozdzialami i specyfikacjami.

D-00.00.00 Wymagania ogolne.
D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni ulepszonej asfaltowej ibetonowej, mieszankami wbudowanymi ,.na
gor4co" i ,,na zimno".
D-01.01.02 Odtworzenie nawierzchni dr6g i chodnikow z kostki betonowej igranitowej . powierzchni zielonych
trawnikow i poboczy.

D-00.00.00. Wymagania og6lne

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

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s4 wymagania ogolne dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t zwi4zanych
z odtworzeniem terenu po usuniqciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji t€chnicznej wykonania i odbioru rob6t.

Specyfikacja techniczna stanowi czqii dokumcnt6w przctargowych i kontraktowych zwi4zanych
z odtworzeniem terenu po usuniqciu awarii wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

1.3. Okreilenia podstawowe.

Podstawowe okre6lenia sq zgodne z polskimi normami i detinicjami podanymi w Og6lne Specytikacje
Techniczne D-00.00.00,,Wymagania o96lne".

1.4. Og6lne rq'magania dotyczqce rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako(i rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynno(ci na terenie budowy,
metody u2yte przy budowie oraz ich zgodnoft z poleceniami Inspektora.

1.4.1 Z^b ezpieczenie terenu.

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania islniejAcych obiekt6w (np.

icie2ki rowerowe. znaki drogowe, bariery ochronne, urz4dzenia odwodnienia) na terenie prowadzenia robot,
rv okresie trwania realizacji rob6t.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje, a takZe bEdzie obsfugiwad wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaj4ce takie jak: zapory, Swiata ostrzegawcze. zapewniaj4c w ten sposob

bezpieczerlstwo pojazd6w i pieszych.
Zapewni ponadto stale warunki widocznoSci w dzieri i w nocy tych zaptrr i znak6w. dla kt6rych jest to
nieodzowne ze wzglqd6w bezpieczetistwa.
Wszystkie znaki. zapory i inne urzqdzenia zabezpieczai4ce bQdq akceptowane przez lmpektora.
Koszt zabezpieczenia terenu rob6t i organizacji ruchu na czas ich wykonywania nie podlega zaplacie

i przyjmuje siq,2ejest wlqczony w koszty realizacji umowy.

1.4.2 Ochrona Srodorviska w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca ma obowiqzek znai i slosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotycz4ce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t wykonawca bqdzie :

a) utrzymywad teren rob6t bez wody stojqcej-
b) podejmowai wszelkie uzasadnione kroki maiqce na celu stosowanie siq do przepisow i norm dotyczqcych
ochrony 6rodowiska na terenie i wok6l terenu rob6t, oraz bqdzie unikad uszkodzen lub uci42liwolci dla osob

lub dobr publicznych i innych. a wynikajqcych z nadmiernego halasu- rvibracji zanieczyszczen lub innych
przyczyn powstalych w nastEpstwie jego dzialania.

|.4.J Materiah szkodline dla otoczenia.



Materialy, kt6re w spos6b trwaly bqd4 szkodliwe dla otoczenia, nie bqd4 dopuszczone do u2ycia. Nie
dopuszcza siq u2ycia materialow wywoluj4cych m.in. szkodliwe promieniowanie o stq2eniu wiqkszym od
dopuszczalnego. okreilonego odpowiednimi przepisami.
Materialy, kt6re sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc
zanika mog4 byi u2yte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.4 Ochrona wlasno6ci publicznej i prywatnej.

a) Wykonawca odpowiada za ochronq instalacji na powierzchni ziemi i urz4dzenia podziemne, takie jak
ruroci4gi, kable itp.;
b) Wykonawca o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bqdzie z nimi wspolpracowac dostarczajEc wszelkiej pomocy potrzebnej do
ciokonywania napraw;
c) W terenie rob6t przylegajqcym do teren6* z zabudow4 mieszkaniowq, wykonawca bqdzie realizowai
roboty w spos6b powodujqcy minimalne niedogodnoSci dla mieszkaric6w. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s4siedztwie prowadzenia prac, spowodowane jego

dzialalnoSci4;
d) Wykonawca bqdzie usuwai na bieZ4co, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1.4.5 Bezpieczeftstwo i higiena pracy.

2 Podczas realizacji rob6t Wykonawca bQdzie przestrzegac przepis6w dotycz4cych bezpieczetistwa
i higieny pracy;
3 Wykonawca ma obowiqzek zadbai, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia.

1.4.6 OchroDa i utrzymanie rob6t.

Wykonawca bqdzie odpowiadac za ochronQ rob6t i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczQcia do daty zakoriczenia prac. Budowla drogowa lubjej elementy powinny byi utrzyntywane w
stanie zadawalaj4cym przez caly okes wykonywania rob6t.

2. Materialy,

a) Wykonawca ma obowi4zek przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t, przedstawii lnspektorowi do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotycz4ce
proponowanego 2r6dla wytwarzania, zamawiania lub wydobycia material6w oraz pr6bki tych material6w;
b) Materiaty nie odpowiadajece wymaganiom zostanqprzez Wykonawcq wywiezione z terenu budowy na

koszt Wykonawcy;
c) Ka2dy rodzaj rob6t remolrtowych, w ktorym znajduj4 siQ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko. liczqc siq z jego nieprzyjqciem. usuniqciem i niezaplaceniem:
d) Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bqdq one u2yte do rob6t,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoii i wlaicirvoici i byly dostqpne do

kontroli przez lnspektora;
e) Miejsca czasowego skladowania materialow bQd4

i zaakceptowanych przez lnspektora.

3. SprzQt.

zlokalizowane w miejscach uzgodnionych

a) Wykonawca jest zobowi4zany do u2ywania jedl,nie takiego sprzQtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakoii wykony'wanych rob6t;
b) Liczba i wydainosi spzqtu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami

oke6lonymi we wskazaniach Inspektora;
c) Sprzqt uzyty do prowadzenia robot ma byi utrzymywany w dobrym slanie technicznym
i gotowo(ci do pracy. Powinien byi zgodny z normami Srodowiska i przepisami dotyczEcymi jego

u2)tkowania.

Transport.

Wykonawca iest zobowi4zany do stosowania jedynie takich (rodkow tmnsportu, ktore nie wplyn4
niekorzystnie na jakoli wykonywanych rob6t i wlaSciwoici przewo2onych material6w. Liczba Srodk6w

transportu powinna zapewnii prowadzenie prac zgodnie ze wskazaniami lnspektora, w terminie
przewidzianym umowq. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy musz4 spelniai wymagania dotyczqce
przepisow ruchu drogouego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oi i itnych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie spelniaj4ce tych warunkow nie bqd4 dopuszczone przez Inspektora.

Wykonywanie rob6t.



Wykonarvca iest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkarrri unlowy oraz za .lakolc
zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t. za ich zgodno(i z poleccniami Inspektora. Jest takze

odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywarlia robot. $]ltyczenie rv planie elementow robot zgodnie
z ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Polecenia inspektora powinny byi wykonywane przez Wykonawcq w czasie okreilonym przcz Inspektora,
pod groZbq zatrzymania rob6t. Skutki linansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady kontroli jako5ci rob6t-

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehr4 kontrole .jako6ci rob6t i materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. wl4czajEc personel, sprzQt. zaopatrzenie i wszystkie urz4dzenia niezbqdne do
badari materiattiw oraz rob6t.
Wykonawca bgdzie przeprowadzai pomiary i badania z czqstotliwoiciE zapewniai4cE stwierdzenie. 2e roboty
wykonano zgodnie z wynraganiami zawafiymi w specyfikacji.
Inspektor bqdzie przekazywat Wykonawcy pisemnie inlbrmacje o jakichkolwiek niedoci4gniqciach.

7. Obmiar rob{it.

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t bqdzie okrellai faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z protokolami typowania. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora.

8. Odbi6r rob6t.

8.1 Zasady og6lne.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor przy udziale Wykonawcy.
Odbior polega bqdzie na ocenie ilowi ijako6ci wykonanych robot oraz sprawdzeniu ich zakresu i sposobu

wykonania z zapisami w protokolach typowania. Odbi6r dokonany na tych czqfuiach rob6t- zwalnia
Wykonawcq z dalszej odpowiedzialno(ci za nie. poza zobowi4zaniami wynikaj4cyni z warunkow gwaranc.;i.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ustalenia og6lne.

a) PodstawE platnoScijest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcq za jednostkE obmiarowq
b) Cena jednostkowa podana w ofercie bqdzie uwzglqdniad wszystkie czynnoici, wyrnagania skladaj4ce siq

na jej wykonanie, okre3lone dla tej roboty w specyfikacji.
Cena jednostkowa elementu rob6t powinna obejmowai :

- robociznq bezpoSrednie wraz z towarz,yszqcymi kosztami;

- wafloid naterialow uzytych wraz z kosztami zakupu. magazynowania. ewentualnych ub)1kow
i transportu na teren budowy;

- koszty po(rednie w sklad kt6rych wchodz4 koszty og6lne budowy. i koszty zarzqdu Wykonawcy. zysk
kalkulacyjny i ryzyko. ewentualne koszty zaplecza i jego likwidacji:

- wartoii pracy sprzQtu wraz z kosztami jednorazowymi transportu na teren robot i z powrotem:

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzui4cymi przepisami:

- koszty usuniQcia materialow szkodliwych;

- koszty zwiqzate z zapewnieniem ciqglo6ci i bezpieczeristwa ruchu na trasach komunikacyjnych
* obrqbie budowy;

- koszty zaladunku. transportu i rozladunku materiakiw z rozbiorki bqd4cyclt wlasnoSci4 Zamawiajqcego.

D-01.01.01. Odtworzenie nawierzchni ulepszonej asfaltowej Iub betonorvej
mieszankami wbudowanymi ,,na goreco" i ,,na zimno"

l.l Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczEce wykonania iobioru rob6t zwi4zanych

z odtworzeniem terenu po usuniqciu awarii wodociqgowych i kanalizacy.jnych.

1.2 Zakres stosolvania.

Szczegolowa specyfikacja stanowi obowi4zuj4cq podstawq jako dokument przetargowy i kontrakbwy rob6t

zwi4zanych z odtworzenien terenu po usuniqciu awarii wodoci4gorvych i kanalizacyjnych.

1.3 Zakres rob6t objetych specylikacjq.



UstaleDia za$,ane w niniejszei specyfikacji dotyczA zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z napra\la
nawierzchni ulepszonych (asf'altowych i betonorvych).

1.4. 096lne wymagania dotyczqce rob6t.

096lne wymagania dotycz4ce rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 1.4.

1.5 Materialy.

Materialami stosowanymi przy remoncie nawierzchni ulepszonych sq:

- mieszanka mineralno-bitumiczna ,,na gor4co", wg PN-EN l259li
mieszanka mineralno-biturniczna,,na zimno";

- mieszanka mineralno-bitumiczna ,,na gorqco z recyklera":
mieszanka betonowa (mir. klasy C35/45).

2. Sprzet.

2.1. Og6lne wymagania dotycz4ce sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczqce sprzQtu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 3.

2.2 Sprzqt do wykonynania rob6t.

Wykonawca pzystQpuj4cy do odtworzenia nawierzchni ulepszonej powinien wykazari siq mo2liwoiciq
korzystania z nastEpuj4cego sprzQtu:

- pil spalinowych do ciqcia nawierzchni astbltowych. betonowych, koparkoJadowarki, z osprzQten do
kucia nawierzchni;

- samochod6wsamowyladowczych;

- walc6w statycznych, wibracyinych lub pllt wibracyinych, zagqszczarek wibracyjnych spalinowych;

- recykler.
Stosowany sprzQt nie mo2e powodowai niekorzystnego wplywu na wla6ciwo(ci istniej4cej nawierzchni,

3. Transport.

Materialy mo2na przervozit! dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajEcych je przed

zanieczyszczenienr, zmieszaniem z innymi materialem.

4. Wykonanie rob6t.

a) Odtworzenie nawierzchni ulepszone.j asfaltowej:
- wyciqcie aslbltu

- wykucie. zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wywoz urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tfucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno asf'altowej o l4cznej gr. do 10 cm (gruboSi dostosowana do

istniejqcej nawierzchni).

Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

Lp. \\'laSciwoSci Metoda badania
Rodzai asfaltu

50i 70

WlaSciwoSci obligatort'jne
I Pcnctracia w temp. 25"C 0.1 mnl PN-EN I426 50-70

2 Temperatura miQknienia PN-EN 1,127 46-54

3 Odoomo6i na starzenie w l63oc

PN-EN 12607-l
3a Pozostala penetracia % >50
3b Wzrost tcmperatury miqknienia <9
3c Zmiana masy ") (warloii bezwzglqdna) % < 0.5

Temperatura zaplonu PN-EN 2592 > 230

5 Rozpuszczalno(d 9; ntn] PN-EN I259I > 99,0

" Zmiana mas\ nl!,ze b\\rwartoscia dodatnia lub uicnrna

4



rl\'laSciwo5ci specialne kraiowe
6 lndeks penetracii PN-EN 12591 zal. A NR

7 Lepkoii dlnanriczna Pas PN-EN I2596 NR

8 TemDeratura lamliwoici wg Frassa .C PN-EN I2593 <-8
I Lepkoic kinetvczna w 135"C mml/s PN.EN I2595 NR

b) Odtworzenienawierzchni betonowej:

- wyciqcie 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 podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

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

mrn. Klasv LJ)/4) | .

- pielqgnacja nawierzchni przez rozScielenie wanitwy piasku i polewanie wod4

Wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton, aslblt).

4.1 Og6lne zasady wykonywania rob6t.

Og6lne zasady wykonl.wania rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

4.2 Wbudowanie i zageszczanie material6w.

Mieszanka mineralno-bitumiczna, betonowa powinna byi rozkladana jednowarstwowo w naprawianych
fragmentach nawierzchni, w warstwie o jednakowej gruboici, rqcznie lub przy u2yciu zachowaniem
wymaganych spadk6w i rzqdnych wysokoSciowych. Grubo(i rozlo2onei warstwy luznego materialu
(mieszanki mineralno-biturnicznej, mieszanki betonowej) powinna byi taka, aby po jej zagqszczeniu

osiqgniqto wymagan4 grubofi.
Po ulo2eniu wymaganej warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej lub mieszanki betonowej podlega ona

pielqgnacji a2 do momentu kiedy to uzyska wymagane normami wtaSciwoici odnoSnie wytrzymaloki na

Sciskanie itd.

5. Kontrola jakosci rob6t.

5.! Og6lne zasady kontroli jako6ci rob6t-

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6

5.2 Badania w czasie rob6t.

5.2.1 RriwnoSd profilowanej narvierzchni, podlo2a.

Nier6wnoSci podlu2ne i poprzeczne profilowanego podlo2a nale2y mierzyi 4-metrowq latq.

6. Obmiar rob6t.

6,1 0g6lne zasady obmiaru.

Ogtrlne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7. Jednostka obmiarowa - I m2 .

7.1. Cena jednostki obmiarowej - cena rrykonania 1 m2 o grubosci I cm mieszanki mineralno-bitumicznej
remontolvanej nawierzchni obejmuje:

- wyciqcie asf'altu

- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zaslpanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwanri co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cnr



- odtworzenie nawierzchri z nrieszanki mineralno asfallowci o lEczncj gr. do l0 cn (gruboii dostoso\\'"na do
istnieiqcej nawierzchni).

7.2. Cena jednostki obmiarorrej - cena w-vkonania I m2 o grubosci I cm tony mieszanki betonorvej
remontowanej
nawierzchni obejmuje:

- - u,yciqcie 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 podbudovy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- - wykonanie nawierzchni betonowej o gr. do 20 cnr (gruboici dostosowana do istniei4cej nawierzclu--

min. klasy C35/45 )

- pielqgnacja nawierzchni przez rozScielenie warstwy piasku i pote,vanie wod4;

D-0t.0l.02. Odtrvorzenie nawierzchni dr6g i chodnik6w z kostki betonowej i granito$ej, powierzchni
zielonych trawnikdw i poboczy,

1.1 Przedmiot.

Pzedmiotem niniejszej specyfikacji s4 wymagania dotyczEce wykonania i obioru robot zwi4zanych
z odtworzeniem nawierzchni dr6g i chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej. powierzchni
zielonych trawniktiw i poboczy

1.2 Zakres stosowania.

Szczeg6lowa specyfikacja stanowi obowiqzujqcq podstawQ jako dokument przetargowy i kontraktowy rob6t
zwiqzanych z odtworzeniem nawierzchni chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej,
powierzchni zielonych trawnik6w i poboczy.

1.3 Zakres rob6t objgtych specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwi4zanych z odtworzeniem
nawierzchni ulepszonych (z kostki betonowej i granitowej) i powierzchni zielonych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t.

Ogolne wymagania dotycz4ce rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 1.4

1.5. OkreSlenia podstawolve.

1.5.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z bctonu metod4 wibroprasowania. Produkowana jest

iako ksztattka jednowarstwowa lub $ dwoch warstwach pol4czonych ze sob4 truale w fazie produkcji

1.5.2. Pozostale okreilenia podstawowe sq zgodne z obowi4zuj4cymi, odpowiednini polskimi nornanti
i z definicjarni podanyrni w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5.3. Kostka granitowa

1.6 Materialy.

1.6.1. Og6lne wymagania dotyczqce material6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano rv D- 00.00.00

.,Wymagania o96lne".

1.6.2, Betonowa kostka brukoua uvmflsania.

1.6.2.1 Aprobata techniczra.
Warunkien dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budou,nictrvie drogo$]'rn jest

posiadanie aprobaty technicznej wg PN-EN 1338.

1.6.2.2 Wygl4d zewnqtrzny
Struktura rvyrobu powima byd zwarta. bez rys. pqkniqi, plam i ubytkow.

1.6.2.3 Ksztalt. wymiary i kolor kostki brukowej.
Do rvykonania nawierzchni chodnika stosuje siq betonowE kostkq brukow4 o grubolci 60 nnll i 80 mnt.

Tolerancie wymiarowe wynoszq:

- na dlugoici 13 nr,r.



- na szerokoSci 13 mm.

- na gruboici t 5 mm.

1,6,2.4 Cechy ltzykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukorve powinny nriei cechy lizykomechaniczne okre(lone w tablicy L

Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. C€chY WartoSd

l
WytrzymaloSi na Sciskanie po 28 dniach. MPa- co najmniej
a) (rednia z szeSciu kostek
b) naimnieisza poiedvnczei kostki

60
50

2 Nasiakliwoii wodq ws PN-B-06250 [21.'/o. nie wiecei ni2 5

l

Odpomo(c na zamra2anie. po 50 cyklach zamra2ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pqkniqcia probki
b) strata masy, %. nie wiqcej ni2
c) obni2enie $'ytrzymalosci na (ciskanie w stosunku do wytrzymalolci probek nie
zamra2anych, o/o. nie wiqcei ni2

brak
5

20

4 Scieralno$ na tarczy Boehmego we PN-B-0411 I l, mm, nie wiqcei niz 4

2. Sprzet.

2.1. Og6lne $'ymagania dotycz4ce sprzQtu.

Og6lne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w D-00.00.00 ,.Wynagania og6lne" pkt 3.

2.2 SprzQt do wykonywania rob6t.

Wykonawca przystqpujqcy do naprawy nawierzchni ulepszonej powinien wykazai siq moZliwoiciq
korzystania z nastQpui4cego sprzEtu:

- pil spalinowych do ciqcia betonu, koparko-ladowarki;

- samochodow samowytadowczych, skrzyniowych;

- pl),t wibracyjnych, zagqszczarek wibracyjnych spalinowych;

- ubijak6w rqcznych.
Stosou,any sprzEt nie mo2e powodowai triekorzystnego wplywu na wlalciwoSci isnrie'i4cej nawierzchni.

3. Transport.

Materialy mo2na przewozii dowolnymi (rodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed

zanieczyszczeniem. zmieszaniem z innymi nraterialenr.

4. Wykonanie rob6t.

a) Odtworzenie nawierzchni kostka betonowa i granitowa:
- rozbitirka nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej

- rryw6z urobku z wykopu na skladowtsko

- zaslpanie wykopu piaskiem z zagqszczenient wa$twami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowei gr. 20 cm

- u,ykonanie nawierzchni z kostki bebnou'ej lub granitowej (czqSciowo nowej)

b) Odtworzenie powierzchni ziclonych trarvnikow i poboczy:

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cn

- odtworzenie warstwy humusu 30 cm

- odtworzenie trawnika l4cznie z pierwszym koszeniem

Wszystkic materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek. tluczci, beton. kostka betonowa. humus.

trawa).

5. Kontrola jakoici rob6t.

1



5.1 Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t.

096lne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w D-00,00.00 ,,Wlmagania og61ne" pkt 6.

5.2 Badania w czasie rob6t.

5.2.1 R6wno5d prolilowanej nawierzchni, podloia.

Nier6wnosci podlu2ne i poptzsczne profilowanego podloia r,alezy miezyc 4-metrowE lat4 co 25 m w osi
i przy kawqdziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia + I cm, - 2 cm.

6. Obmiar rob6t.

6.1 Og6lne zasady obmiaru.

Og6lne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 ,,W),rnagania og6lne" pkt 7.

7, Jednostka obmiarows - I m2, (metr kwadratowy).

7.1. C€na jednostki obmiarowej - cena uloienia I mr kostki betonowej lub granitowej 6 cm,

- rozbi6rka nawierzchni z kostki betonowel

- wywoz urobku z wykopu na skladowisko

- zaslpanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem 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 (czQsciowo nowej)

7.2. Cena jednostki obmiarowej - cena uloienia I m2 kostki betonowej lub grsnitowej 8 cm,

- rozbiorka nawierzchni z koslki betonowej

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni z kos&i betonowej gr.8 cm (czQSciowo nowej)

7.3. Cena jednostki obmiarowej - cena odtworzenia I mz powierzchni zielonei , trawnik6w i poboczy.

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zaslpanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cm

- odtworzenie warstwy humusu 30 cm

- odtworzenie trawnika lqcznie z pierwszym koszeniem
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