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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW
WYSOKO CIOWYCH

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej
punktów wysoko ciowych w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych
wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia
robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz sporz dzenie szkicu przebiegu
granic prawnych z ich stabilizacj w terenie znakami granicznymi typ 36a.
1.3.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z wyznaczeniem trasy i jej punktów
wysoko ciowych wchodz :
- wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowe punktów g ównych trasy w osi i ich
punktów wysoko ciowych,
- uzupe nienie punktów g ównych trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie parametrów uków pionowych i poziomych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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1.3.2. Wyznaczanie obiektów mostowych
Wyznaczanie obiektów mostowych i innych konstrukcji obejmuje sprawdzenie
wyznaczenia osi obiektu i jego punktów wysoko ciowych, dodatkowe wyznaczenie
wszystkich punktów charakterystycznych obiektów, zastabilizowanie ich w sposób
trwa y, ochron ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory,
punkty).
Monta w podporach obiektu oraz w konstrukcji no nej obiektów i murach reperów
pomiarowych i ich niwelacja w trakcie robót i po zako czeniu robót.
1.3.3. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacj z terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norm BN-67/6744-09)
i wiadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z za czonym rysunkiem
(za . nr 1) nie rzadziej ni 100m.
1. Granic zastabilizowa znakami granicznymi i wiadkami osadzonymi na granicy
kopca granicznego od zewn trznej strony pasa trasy.
2. Szkic nale y sporz dzi w skali 1:1000 w formacie A-3.
3. Szkic powinien zawiera :
a)
nazw województwa, gminy, obr bu,
b)
w tytule napis „Budowa cie ki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 22
odcinek Rytel - w ze Paw owo”.
c)
kilometra pocz tkowy i ko cowy opracowywanego odcinka,
d)
szkic lokalizacji,
e)
punkty graniczne wraz z numeracj i rodzajem stabilizacji,
f)
miary od kraw dzi jezdni do punktu granicznego,
g)
linie graniczne z miarami czo owymi,
h)
grunty pozostaj ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w adaniu Skarbu Pa stwa,
nie stanowi ce ich w asno ci, a zaj te pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z
dnia 13 pa dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce
administracj publiczn , Dz. U. nr 133 z 1998 r.),
i)
opis skrzy owa i rzek,
j)
szczegó y sytuacyjne s
ce do identyfikacji po enia punktów granicznych
w terenie w zasi gu po 10m od granic pasa drogowego;
- kraw dzie jezdni,
trasy w przypadku niesymetrycznego przebiegu kraw dzi cie ki,
- pocz tek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne), ogrodzenia trwa e i
chodniki, wiadki punktów referencyjnych, pojedyncze drzewa, kontury
le ne,
upy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajduj ce si w
odleg ci do 10m od granicy pasa,
- numery dzia ek w pasie drogowym i przyleg ych oraz kierunki ich
granic,
4. Do szkicu nale y do czy :
- wykaz wspó rz dnych punktów granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- map ewidencyjn ,
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich dzia ek w pasie drogowym,
- odbitk istniej cej mapy zasadniczej lub syt. - wys. w skali szkicu.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania kraw dzi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
1.4.
1.4.3. Uprawniony geodeta – osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustaw z dnia 17.05.1989r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z
pó niejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowa niona przez Wykonawc
do kierowania pracami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach dotycz cych
realizacji zamówienia.
1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza – geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem
lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,5 metra, a
dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i
ugo ci od 0,04 do 0,05m.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów
za amania trasy, powinny mie rednic od 0,15 do 0,20m i d ugo od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy
od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m.
wiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowane na
to z czarnym napisem,
wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4 pr tami 10.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 3.1.
3.2. Sprz t pomiarowy
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa
nast puj cy sprz t:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory
dalmierze
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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tyczki
aty
ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych
powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.1.
4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do wyznaczenia trasy mo na przewozi dowolnymi rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 5.1.
5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami
GUGiK przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca zg osi prace do Miejskiego O rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nast pnie pobierze dane dotycz ce
osnowy geodezyjnej oraz reperów oraz granic nieruchomo ci obj tych inwestycj .
Wykonawca uzgodni z w ciwym Geodet sposób odtworzenia po zako czeniu
inwestycji uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
W oparciu o uzyskane materia y, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami
ównego Urz du Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona osnowa (pa stwowa i
robocza).
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa Inspektora Nadzoru o wszelkich
dach wykrytych przy wytyczeniu punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji
projektowej s zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi,
e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od rz dnych okre lonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym Inspektora Nadzoru
Nadzoru. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed
podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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Inspektora Nadzoru oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca obowi zany jest kontrolowa wytyczenie wszystkich urz dze w
stosunku do projektowanych rozwi za drogowych oraz innych bran .
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie kraw dzi trasy musz
by zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny
charakterystyk i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze powinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych
i ich oznacze w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe zostan zniszczone przez
Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale
do
obowi zków Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie punktów g ównych trasy i punktów wysoko ciowych
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by zastabilizowane w
sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e
dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic robót ziemnych.
Maksymalna odleg
pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e
przekracza 500m.
Wykonawca powinien za
robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze)
wzd
kraw dzi trasy drogowej.
Maksymalna odleg
mi dzy reperami roboczymi wzd
trasy drogowej w terenie
askim powinna wynosi 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna
by odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze nale y za
poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta punkty
sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd
trasy drogowej. O ile brak takich
punktów, repery robocze nale y za
w postaci s upków betonowych lub grubych
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak dok adno ci , aby redni b d
niwelacji po wyrównaniu by mniejszy od 2 mm/km, stosuj c niwelacj podwójn
w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce
wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.
5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne
ewentualne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej.

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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trasy powinna by wyznaczona w punktach g ównych trasy i punktach po rednich w
odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej, ni
co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mo e by wi ksze ni 3cm.
Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy z dok adno ci do 1cm w stosunku
do rz dnych niwelety i okre lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy
w terenie nale y u
materia ów wymienionych w punkcie 2.2.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi i kraw dzi, umieszczonych poza
granic robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj
projektow
oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nale y stosowa w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej
1 metr oraz wykopów g bszych ni 1 metr. Odleg
mi dzy palikami lub wiechami
nale y dostosowa do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg
ta co najmniej powinna odpowiada odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia wykonanie nasypów i
wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj projektow .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 6.1.
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych
Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i jej punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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Jednostk obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysoko ciowych dla dróg jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko ciowo oraz zastabilizowanej trasy dla obiektów
jest komplet wytyczonego obiektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast puje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej,
które Wykonawca przedk ada Inspektorowi.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M.-00.00.00.
“Wymagania ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki pomiarowej
Cena wytyczenia 1 kilometra (km) dróg obejmuje:
za enie roboczych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych) wzd
osi trasy i ich ochrona przez ca y okres budowy,
wyznaczenie punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
dodatkowe pomiary na danie Projektanta lub Inspektora Nadzoru, które
wynikaj zarówno z projektu jak i innych robót dodatkowych,
osadzenie w gruncie elbetowych s upków pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona przed zniszczeniem i
oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacj z terenie
znakami granicznymi,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Instrukcje
1.

Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
G ówny Urz d Geodezji i Kartografii.

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGiK 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-01.02.01.
USUNI CIE DRZEW I KRZEWÓWZABIEGI PIEL GNACYJNE ISTNIEJ CEJ ZIELENI –
ZABEZPIECZENIE PNI I SYTEMÓW KORZENIOWYCH
DRZEW NA CZAS BUDOWY
1. WST P
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów, piel gnacj istniej cej zieleni
oraz zabezpieczeniem pni i systemów korzeniowych drzew na czas budowy w ramach
zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda
wraz z przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj zadania wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów, piel gnacj istniej cej zieleni oraz
zabezpieczeniem pni i systemów korzeniowych drzew wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
Zakres robót obejmuje:
- wyci cie drzew;
- wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy lub przerobienie ga zi na kor
drzewn ;
- zasypanie do ów.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Ziemia yzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozk adu materia u organicznego z du zawarto ci próchnicy
- ziemia o strukturze gruze kowatej, zasobna w sk adniki pokarmowe, posiadaj ca du
pojemno wodno-powietrzn

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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-

ziemia nie mo e by zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za zgodno
z Dokumentacj Projektow , SST i poleceniami In yniera Kontraktu.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2.
Materia y stosowane przy usuwaniu drzew i krzewów:
– grunt do zasypania do ów z wykopów
2.3. Materia y stosowane przy zabezpieczenia pni i systemów korzeniowych drzew:
– deski i drut lub liny w ókienne
– maty s omiane lub trzcinowe
– maty jutowe
– preparat do zabezpieczenia przyci tych korzeni
– preparat mikoryzowy
– woda
2.4. Materia y stosowane przy ci ciach piel gnacyjnych istniej cych drzew:
– ma ‘Lac Balsam’ do zabezpieczenia kraw dzi po ci ciu

3. SPRZ T
3.1.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2.
Sprz t do usuwania drzew i krzewów
Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów nale y stosowa :
pi y mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin oraz ich usuni cia z pasa
drogowego,
spycharki,
koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych
z wyr bem drzew
3.3. Sprz t do zabezpieczania drzew
Do wykonywania robót zwi zanych z zabezpieczeniem drzew nale y stosowa :
podstawowe narz dzia rzemie lnicze
– cysterny lub beczkowozy oraz w e i wiadra do podlewania
3.4.
Sprz t stosowany przy ci ciach piel gnacyjnych istniej cych drzew
Do wykonywania robót zwi zanych piel gnacj istniej cych drzew i krzewów nale y
stosowa :
pi y mechaniczne, sekatory, no yce
podno niki do prowadzenia prac w koronach drzew

4. TRANSPORT
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 4.
4.2. Transport pni i karpin oraz desek i mat do zabezpieczenia drzew
Pnie, karpin i ga zie oraz materia y do zabezpieczenia drzew mo na transportowa
samochodami skrzyniowymi lub samochodami samowy adowczymi oraz zestawami
ci gnikowymi z przyczepami samowy adowczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.
5.2.
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Teren pod budow drogi w pasie robót ziemnych powinien by oczyszczony z drzew i
krzewów.
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzewów obejmuj wyci cie i wykarczowanie drzew i
krzewów, wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy na wskazane miejsce,
(sk adowisko Zamawiaj cego lub legalne sk adowisko w celu utylizacji).
Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i krzewów powinna by uzyskana przez
Zamawiaj cego.
Ro linno istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by
przez Wykonawc zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je li ro linno , która ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w adze.
5.3.
Zniszczenie pozosta ci po usuni tej ro linno ci
Sposób zniszczenia pozosta ci po usuni tej ro linno ci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami In yniera Kontraktu.
Je eli dopuszczono przerobienie ga zi na kor drzewn za pomoc specjalistycznego sprz tu,
to sposób wykonania powinien odpowiada zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne
pozosta ci po przeróbce powinny by usuni te przez Wykonawc z terenu budowy.
5.4.
Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
5.4.1.
zabezpieczenie pni drzew
na czas trwania budowy, pnie drzew nale y zabezpieczy za pomoc odeskowania;
pnie drzew przed odeskowaniem nale y owin matami s omianymi lub trzcinowymi;
odeskowanie powinno uwzgl dnia kszta t pnia i by wykonane w taki sposób, aby deski
przylega y mo liwie najwi ksz powierzchni do pnia;
deski u yte do ochrony pni powinny okrywa pie do podstawy korony i by
zamontowane w sposób nie szkodz cy drzewom;
deski mocowa za pomoc odrutowania lub olinowania linami w ókiennymi;
nie stosowa gwo dzi!
5.4.2.
zabezpieczenie korzeni drzew
je eli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpo rednim
siedztwie drzew nale y zachowa szczególna ostro no . Poniewa systemy
korzeniowe dojrza ych drzew s bardzo rozleg e, prace w obr bie strefy korzeniowej
nale y wykonywa r cznie – ci ki sprz t powoduje rozleg e uszkodzenia korzeni drzew
– minimalny obszar robót do r cznego wykonania wokó drzew nale y przyj obrys
korony drzewa;
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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prace te nale do robót „zanikaj cych”, dlatego powinny by wykonywane pod sta
kontrol inspektora nadzoru;
prace te najlepiej wykonywa w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;
ods oni te korzenie nale y jak najszybciej przykry gruntem, a je li to niemo liwe,
nale y je zabezpieczy przed przesychaniem przykrywaj c matami jutowymi; nie nale y
ci korzeni o rednicy przekroju powy ej 2 cm;
do ewentualnego wycinania korzeni nale y u
ostrych narz dzi r cznych, czysto uci te
korzenie regeneruj si szybko i nie ulegaj gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane
czy wyszarpane;
powierzchnia ci korzeni musi by zabezpieczona impregnatem oleistym np. Imprex;
po wyci ciu korzeni nale y proporcjonalnie zmniejszy mas asymilacyjn drzewa,
redukuj c koron ; ci cia w koronie nale y wykona w bardzo ograniczonym zakresie,
pod cis kontrol inspektora nadzoru!;
po zabiegach zwi zanych z wyci ciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie
nale y okry warstw ziemi yznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;
drogi dojazdowe i sk adowanie materia ów dopuszczalne jest poza zasi giem korony po
wykonaniu zabiegów w obr bie strefy korzeniowej, drzewo nale y obficie podla ;
5.5.

Ci cia piel gnacyjne istniej cej zieleni
5.5.1.
drzewa:
- nale y wykona zabiegi sanitarne, tj. usuni cie posuszu, uszkodzonych konarów,
rozwidlonych (w kszta t litery V), pora onych przez szkodniki i os abione
- w celu zapewnienia bezpiecze stwa pojazdom, rowerzystom i przechodniom
przeprowadzi ci cia podkrzesuj ce u drzew rosn cych w skrajni drogi, chodnika i
cie ki rowerowej;
dla unikni cia kolizji z pojazdami nale y usun ga zie zwisaj ce poni ej 4.50m nad
jezdni dróg i 2.50m nad cie
rowerow ;
- w adnym z tych przypadków nie nale y usuwa wi cej ni ¼ obj to ci korony
drzewa;
- nie nale y usuwa z grubych konarów drobnych ulistnionych ga zek;
- ga zie starych drzew ci ‘na obr czk ’ (w miejscu naturalnego zgrubienia u nasady
ga zi)
- kraw dzie ci cia pokry ‘Lac Balsamem’ pozostawiaj c niezamalowany rodek;
- ci cie przeprowadzi jednorazowo wczesn wiosn , przed rozpocz ciem procesu
wegetacji;

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci,
wykarczowania karpin i zasypania do ów.
Prace zanikaj ce – sposób karczowania karpin i zasypywania do ów – powinny by
wykonane pod nadzorem. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y powinno spe nia
odpowiednie wymagania okre lone w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypów”.
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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Kontrola wywiezienia pni, karpin i ga zi poza teren budowy na sk adowisko Zamawiaj cego
lub legalne sk adowisko w celu utylizacji.
6.3.
Kontrola robót przy zabezpieczaniu drzew
Sprawdzenie jako ci robót polega na ocenie prawid owo ci wykonania robót; czy drzewa
zosta y zabezpieczone w sposób wystarczaj cy i przy tym nie zosta y uszkodzone.
6.4.
Kontrola robót zwi zanych z piel gnacj istniej cej zieleni
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie prawid owo ci przeprowadzonych ci
piel gnacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów jest:
dla drzew powy ej 10 lat - sztuka,
dla krzewów i drzew poni ej 10 lat - m2
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z ci ciami piel gnacyjnymi istniej cych drzew jest:
sztuka
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z zabezpieczeniem pni i systemów korzeniowych
drzew jest:
– sztuka

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
8.2.
Odbiór robót
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow i SST, je li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 da y wyniki pozytywne. W przypadku
wyniku negatywnego, Wykonawca zobowi zany jest doprowadzi roboty do zgodno ci z
wymaganiami i przedstawi je do ponownego odbioru.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega sprawdzenie do ów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
Odbiór robót porz dkowych nast puje po ca kowitym uporz dkowaniu terenu z pni, karpin i
ga zi oraz innych zanieczyszcze poza teren budowy na sk adowisko Zamawiaj cego lub
legalne sk adowisko w celu utylizacji.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej usuni cia drzew
atno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wed ug punktu 7.
Cena usuni cia 1 szt. drzewa obejmuje:
- wyci cie drzewa
- wykarczowanie karpiny

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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- wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy lub przerobienie ga zi na kor
drzewn
- zasypanie do u
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót
9.3. Cena jednostki obmiarowej usuni cia krzewów
atno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wed ug punktu 7.
Cena usuni cia 1m2 krzewów obejmuje:
- wykarczowanie krzewów
- wywiezienie karpiny i ga zi poza teren budowy lub przerobienie ga zi na kor
drzewn
- zasypanie do ów
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót
9.4.
Cena jednostki obmiarowej ci piel gnacyjnych drzew
atno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wed ug punktu 7.
Cena piel gnacji 1 szt. drzewa obejmuje:
- sprawdzenie i ocena kondycji koron istniej cych drzew
- w zale no ci od potrzeb przeprowadzenie odpowiednich ci
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót
9.5.
Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia pni i systemów korzeniowych drzew
atno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wed ug punktu 7.
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuje:
- owini cie matami s omianymi lub trzcinowymi pni drzew,
- odeskowanie owini tych matami pni drzew,
- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,
- zabezpieczenie matami jutowymi systemów korzeniowych,
- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach ci cia,
- zaprawienie do ów ziemi yzn i preparatem mikoryzowym
- obfite podlanie drzew

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z 2009r.)
z pó n. zm
2. Prawo ochrony rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 150
z 2008 r.)- z pó n. zm

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.

47

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-01.02.02
ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu i/lub
darniny w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych wzd
ul.
Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia
robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu
zdj cie warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z
Dokumentacj Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 3.

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadaj cej si do powtórnego u ycia nale y stosowa :
równiarki,
spycharki,
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach,
gdzie prawid owe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg
wymagaj
zastosowania takiego sprz tu.
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nadaj cej si
do powtórnego u ycia, nale y stosowa :
no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3,
opaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nale y przemieszcza z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi
transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnin nale y przewozi transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona by transportowana w sposób
nie powoduj cy uszkodze .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 5.
Teren pod budow trasy w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by oczyszczony z humusu
i/lub darniny.
5.2 Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy
umacnianiu skarp, zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych
czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu powinien
wywieziony na legalne sk adowisko.
Humus nale y zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla
prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi
zagro enie dla
bezpiecze stwa robót (zmienna grubo warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y
dodatkowo stosowa r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstw humusu nale y zdj z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach okre lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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Grubo
zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania,
wysoko ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wed ug
faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi podstaw do
rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y sk adowa w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu
powinny by przez Wykonawc tak dobrane, aby humus by zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn zanieczyszczenia
glin lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdj cie darniny
Je eli powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow trasy drogowej
jest pokryta darnin przeznaczon do umocnienia skarp, darnin nale y zdj w sposób,
który nie spowoduje jej uszkodze i przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin nale y ci w
regularne, prostok tne pasy o szeroko ci oko o 0,30 metra lub w kwadraty o d ugo ci
boku oko o 0,30 metra. Grubo darniny powinna wynosi od 0,05 do 0,10 metra.
Nale y d
do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed
powtórnym wykorzystaniem musi by sk adowana, to zaleca si jej roz enie na gruncie
rodzimym. Je eli brak miejsca na takie roz enie darniny, to nale y j magazynowa w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin nale y sk adowa w warstwach
traw do do u. W pozosta ym okresie darnin nale y sk adowa warstwami na przemian
traw do góry i traw do do u. Czas sk adowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza 4 tygodni.
Darnin nie nadaj
si do powtórnego wykorzystania nale y usun mechanicznie, z
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie na legalne sk adowisko.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 6.
6.2. Kontrola usuni cia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8.

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Cena1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd
trasy i usuni ciem nadmiaru
humusu poza teren budowy (nadmiar humusu stanowi w asno Wykonawcy),
- zdj cie darniny wraz ze sk adowaniem jej w regularnych pryzmach i usuni ciem
nadmiaru poza teren budowy (nadmiar stanowi w asno Wykonawcy),
- uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk elementów ulic w ramach
zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna
Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia
drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia
robót zwi zanych z rozbiórk elementów ulic.
Zakres wykonania robót obejmuje:
- rozbiórk nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórk nawierzchni z kostki betonowej z podbudow ,
- rozbiórk kraw ników betonowych wraz z aw betonow ,
- rozbiórk obrze y wraz z podsypk cementowo-piaskow ,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Okre lenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej
zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z
Dokumentacj Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
z SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.

3. SPRZ T
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 3.
3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów ulic mo e by wykorzystany
sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,
samochody ci arowe,
zrywaki,
oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
koparki,
wci garka r czna,
zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
elektrownia polowa,
ot pneumatyczny z agregatem,
przecinarka tarczowa,
spycharka g sienicowa,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materia ów z rozbiórki
Materia y z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów ulic obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentacj projektow lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez
powodowania zb dnych uszkodze .
Wykonawca wykona inwentaryzacj
elementów rozbiórkowych w obecno ci
Zamawiaj cego i Inspektora Nadzoru Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiaj cy
ustali które materia y stanowi warto ci u ytkowa dla Zamawiaj cego. Wskazane
materia y nale y przetransportowa na miejsce wskazane przez Zamawiaj cego.
Pozosta e materia y staj si w asno ci Wykonawcy.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów ulic znajduj ce si w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacj projektow b
wykonane wykopy drogowe, powinny by

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w nich
wody opadowej.
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych nale y
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypów”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli, jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 6.
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych
do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach
nawierzchni powinno spe nia wymagania okre lone w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypów”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów ulic jest:
- rozbiórk nawierzchni bitumicznej- m2,
- rozbiórk nawierzchni z kostki betonowej z podbudow - m2,
- rozbiórk kraw ników betonowych wraz z aw betonow - m,
- rozbiórk obrze y wraz z podsypk cementowo-piaskow - m,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki nawierzchni bitumicznych
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- sk adowanie materia ów,
- zapewnienie rodków transportu,
- za adunek na rodek transportu,

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.

54

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

- wywóz na legalne sk adowisko z roz adunkiem;
b) dla rozbiórki podbudów:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- mechaniczne zerwanie podbudowy,
- zerwanie podsypki piaskowej,
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki,
- sk adowanie materia ów,
- zapewnienie rodków transportu,
- za adunek na rodek transportu,
- wywóz na legalne sk adowisko z roz adunkiem;
c) dla rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej, z kostki kamiennej:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- r czne wyj cie kostek brukowych, rozkucie i zerwanie nawierzchni z innych
materia ów,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki,
- sk adowanie materia ów,
- zapewnienie rodków transportu,
- za adunek na rodek transportu,
- wywóz na legalne sk adowisko z roz adunkiem;
d) dla rozbiórki kraw ników i obrze y:
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
- odkopanie kraw ników lub obrze y wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i aw betonowych,
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki,
- uporz dkowanie miejsca robót,
- sk adowanie materia ów,
- zapewnienie rodków transportu,
- za adunek na rodek transportu,
- wywóz na legalne sk adowisko z roz adunkiem;
e) dla demonta u tablic oznakowania pionowego:
- wyznaczenie elementów do rozbiórki,
- demonta tablic oznakowania pionowego
- uporz dkowanie miejsca robót,
- sk adowanie materia ów,
- zapewnienie rodków transportu,
- za adunek na rodku transportu,
- wywóz na legalne sk adowisko z roz adunkiem;
f) dla demonta u s upków stalowych:
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
- odkopanie fundamentów s upków,

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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- zasypanie do ów fundamentach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN77/8931-12,
- uporz dkowanie miejsca robót,
- sk adowanie materia ów,
- zapewnienie rodków transportu,
- za adunek na rodek transportu,
- wywóz na legalne sk adowisko z roz adunkiem.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. BN-77/8931-12

Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
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