
D-01.02.02 ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU

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.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. W gry, gmina
Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wwymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do zdj cia humusu
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu 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.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 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. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by
oczyszczony z humusu.

5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, zak adaniu trawni-
ków, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy zasto-
sowanie 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.
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Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w doku-
mentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego wykor-
zystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 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.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 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

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”          pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdj cie humusu wraz z odwiezieniem na odk ad,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj .



3

D - 01.03.03 PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZE-
BUDOWIE  I  BUDOWIE  DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru przebu-
dowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty omówione w SST  maj  zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych  koliduj cych z
budow  i przebudow   dróg publicznych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej (budowa
chodnika) w m. W gry, gmina Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sk adaj ca si  z przewodów napowietrznych,
osprz tu, i podbudowy.
1.4.2. Przewód br zowy - drut go y wykonany z br zu.
1.4.3. Przewód stalowy - drut go y wykonany ze stali ocynkowanej.
1.4.4. Osprz t - zestaw elementów (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodów.
1.4.5. Podbudowa linii - s upy do zamocowania osprz tu. Rozró nia si  s upy:

przelotowy - s up przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naci gu przewodów i usta-
wiony na trasie prostej lub na za omie nie przekraczaj cym 5o,
naro ny - s up ustawiony na za omie trasy przekraczaj cym 5o,
odporowy - s up ustawiony na trasie prostej lub na za omie nie przekraczaj cym 5o i przejmuj cy pe en naci g
przewodów,
kablowy - s up, na który wprowadzany jest kabel,
odgromowy - s up z instalacj  odgromow ,
rozga ny - s up, na którym wykonuje si  odga zienie linii
badaniowy - s up, na którym wykonuje si  pomiary parametrów elektrycznych linii.

1.4.6. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymaga  w odniesieniu do  linii telekomunikacyjnej na odcinku wymagaj cym
zwi kszonego bezpiecze stwa, polegaj cych na wzmocnionych zawieszeniach przewodów wg BN-74/8984-02 [32].
1.4.7. Prz o - odcinek linii napowietrznej pomi dzy osiami s siednich s upów.
1.4.8. Zwis f - odleg  pionowa mi dzy przewodem a prost cz  punkty zawieszenia przewodu w rodku rozpi to ci
prz a.
1.4.9. Skrzy owanie - wyst puje wtedy, gdy pokrywaj  si  lub przecinaj  cz ci rzutów poziomych dwóch lub kilku na-
powietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.
1.4.10. Zbli enie - wyst puje wtedy, gdy odleg  rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza ni  po owa wysoko ci zawieszenia najwy ej
po onego przewodu zbli aj cej si  linii i nie zachodzi przy tym skrzy owanie.
1.4.11. Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwa przewody, którymi przesy a si  impulsy elektryczne, przetwarzane
nast pnie w aparatach telefonicznych na sygna y d wi kowe.
1.4.12. Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Rozró nia si  nast puj ce klasy napowietrznych linii telekomu-
nikacyjnych:
I klasa   - linia maj ca przynajmniej jeden tor   przeznaczony    dla    po cze    mi dzynarodowych i mi dzymiastowych
wojewódzkich,
II klasa  - linia maj ca   przynajmniej   jeden tor   przeznaczony  dla  po cze    mi dzymiastowych i wewn trz wo-
jewódzkich (strefowych),
III klasa - linia maj ca tory przeznaczone dla po cze  abonenckich.
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D
- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
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2. MATERIA Y

2.1. Wymagania
Wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materia y do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane s  przez Wykonawc  u wytwórców. Ka dy
materia  musi mie  atest wytwórcy stwierdzaj cy zgodno  jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Przewody
Przewody stalowe powinny odpowiada  wymaganiom PN-59/T-90001 [28], a br zowe - PN-55/T-90000 [29] oraz
warunkom podanym w katalogu SWW 1121 [33].
Przewody powinny by  zwini te w kr gi o rednicy wewn trznej od 45 do 55 cm. Kr g powinien by  w czterech miejscach
przewi zany na podk adce tekturowej mi kkim drutem stalowym ocynkowanym. Kr g z przewodem br zowym powinien
by  ca kowicie owini ty ta  papierow  karbowan .
Ka dy kr g nale y zaopatrzy  w wywieszk  z danymi:

a. znak wytwórni,
b. oznaczenie normy,
c. ci ar kr gu w kg.

Przewody nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wp ywów atmosferycznych i
chemicznych, a zw aszcza od wyziewów kwasowych.
Kr gi przewodów nale y uk ada  na podk adkach drewnianych pochy o, aby jedne kr gi wchodzi y w drugie i wzajemnie
swym ci arem si  podtrzymywa y.

2.3. Izolatory
Nale y stosowa  izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe wg BN-73/3231-23 [18], porcelanowe jednoszyjkowe wg
BN-84/3231-29 [20] i porcelanowe trójszyjkowe wg BN-76/3231-30 [21].
Izolatory powinny by  pakowane w skrzynki drewniane. Ci ar skrzynki nie mo e przekracza  50 kg.
Izolatory nale y uk ada  w skrzynce warstwami i przek ada  s om , we  drzewn  lub sianem.

2.4. Haki
Haki powinny spe nia  wymagania BN-75/3231-14 [17]. Haki powinny by  pakowane w skrzynie drewniane. Ci ar brutto
skrzyni nie mo e przekracza  50 kg. Na jednym, krótszym boku skrzyni, powinny by  podane:

a. znak wytwórni,
b. skrót oznaczenia haka,
c. liczba sztuk haków w skrzyni i ci ar.

Haki nale y przechowywa  w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi.

2.5. Trzony
Trzony do izolatorów powinny odpowiada  normie BN-75/3231-13 [16]. Trzony wraz z nakr conymi rubami powinny by
pakowane w skrzynie drewniane, których ci ar brutto nie mo e przekracza  50 kg.
Na boku skrzyni powinny by  podane:

a. znak wytwórni,
b. skrót oznaczenia,
c. liczba sztuk w skrzyni i ci ar.

Trzony nale y przechowywa  w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi.

2.6. Widlice
Widlice stosowane do monta u izolatorów w miejscach krzy owa  przewodów powinny odpowiada  wymaganiom BN-
74/3231-26 [19].
Sk adowanie widlic powinno by  identyczne jak trzonów.

2.8. S upy elbetowe i strunobetonowe prefabrykowane
Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by  wykonana ze s upów elbetowych wg BN-74/3231-24 [5] i strunobeto-
nowych wg BN-70/9378-45 [4].

upy nale y przechowywa  na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w stosach z zastosowaniem przek adek
i podk adek, np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym ni  2,5 x 5 cm. D ugo  przek adek i podk adek powinna by
wi ksza od szeroko ci stosu co najmniej o 10 cm.

upy w warstwie nale y uk ada  równolegle osiami symetrii do siebie, rodnikami pionowo, zbie no ciami w jednym
kierunku. Warstw  s upów nale y uk ada  na przemian zbie no ciami. Maksymalna wysoko  stosu na sk adowisku nie
mo e przekracza  2 m.

2.9. S upy drewniane
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Obecnie nie buduje si  linii telekomunikacyjnych na s upach drewnianych. Je li istniej ca linia wybudowana jest na s upach
drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m, dopuszcza si  stosowanie s upów drewnianych wg BN-
97/9221-09 [27].

upy na sk adowiskach powinny by  uk adane w stosy warstwami na krzy  lub równolegle z u yciem przek adek
z okorowanego drewna. Ka dy stos powinien by  u ony co najmniej 30 cm od powierzchni ziemi.

2.10. Elementy betonowe prefabrykowane
Ustoje s upów powinny by  wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6], a s upy drewniane powinny
by  ustawiane w szczud ach elbetowych wg BN-77/3231-33 [8].
Elementy betonowe prefabrykowane nale y sk adowa  jak s upy wg opisu w punkcie 2.8.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.
Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz t do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien  wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych w ciw  jako  robót:

uraw samojezdny,
uraw samochodowy,

pi a mechaniczna,
samochód pomiarowy,
ubijak.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyst puj cy do przebudowy linii powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych  rodków
transportu:

samochodu skrzyniowego,
przyczepy d ycowej.

Przewo one na rodkach transportu materia y i elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Przy przebudowie i budowie dróg wyst puj ce napowietrzne linie telekomunikacyjne, które nie spe niaj  wymaga  normy
BN-76/8984-09 [1] podlegaj  przebudowie.
Technologia przebudowy uzale niona jest od warunków technicznych wydawanych przez u ytkownika linii, który
w sposób ogólny okre la sposób przebudowy.
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne napowietrzne linie telekomunikacyjne nale y prze-
budowa  zachowuj c nast puj  kolejno  robót:

wybudowa  nowy niekoliduj cy odcinek linii maj cy identyczne parametry techniczne jak linia istniej ca,
wykona  po czenie nowego odcinka linii z istniej cym poza obszarem kolizji z drog , przy zachowaniu ci ci
pracy poszczególnych obwodów linii,
zdemontowa  kolizyjny odcinek linii.

Roboty nale y wykona  zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpiecze stwa i higieny pracy [41].
Demonta  kolizyjnych odcinków napowietrznych linii telekomunikacyjnych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow  i SST oraz zaleceniami u ytkownika tych urz dze .
Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zosta y zniszczone
i znajdowa y si  w stanie poprzedzaj cym demonta .
W przypadku niemo no ci zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi  o tym In-
spektora nadzoru i uzyska  od niego zgod  na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca mo e pozostawi  elementy linii bez ich demonta u, o ile uzyska na to zgod
Inspektora nadzoru.
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Wykopy powsta e po demonta u s upów powinny by  zasypane gruntem zag szczanym warstwami co 20 cm i wyrównane
do poziomu terenu. Wska nik zag szczenia powinien by  równy 0,85.
Wykonawca przeka e nieodp atnie u ytkownikowi zdemontowane materia y.

5.2. Trasowanie linii
Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzd  drogi publicznej powinna odpowiada  warunkom podanym
w Ustawie Rady Ministrów Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [38].
Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1 i 2 s  nast puj ce:

a. napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegaj ce wzd  pasów drogowych poza obszarem zabudowanym
powinny by  usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odleg ci co najmniej 5 m od granicy pasa,

b. w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obr bie pasa drogowego lub w odleg ci
mniejszej od 5 m od granicy pasa, nale y uzyska  zgod  na odst pstwo (ze strony zarz du drogi) w trybie art. 39 ust.
3 ustawy nr 60,

c. w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe, górskie i zalesione,
przedmiotowe linie mog  by  lokalizowane w nast puj cych warunkach okre lonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60
[41]:

na terenach zalesionych - na skarpach nasypów drogowych (z wyj tkiem nasypów spe niaj cych jednocze nie
funkcje wa ów przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej mo liwo ci - na kraw dzi korony,
na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koron  drogi.

Na wytyczenie trasy, budow  i przebudow  napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach wej cia na teren pasa
drogowego, przy zbli eniu do drogi oraz na skrzy owanie z drog  nale y uzyska  zezwolenie zarz du drogi, zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60.
Do wytyczania trasy nale y stosowa  sprz t geodezyjny taki jak: ta my miernicze, aty, tyczki, przyrz dy optyczne.
Wytyczone miejsca ustawienia s upów nale y oznaczy  za pomoc  numerowanych palików drewnianych  6 cm i d ugo ci
80 cm.
W czasie wytyczania nale y sporz dza  protokó  wytyczania linii, w którym nale y poda  kolejno:

numer palika,
rozpi to  prz a,
wysoko  s upa,
rodzaj s upa,
wzmocnienia.

Rozpi to  prz a dla linii klasy I i II powinna wynosi  50 m z tolerancj  ± 1 m. W trudnych terenach dopuszcza si  toler-
ancj  ± 5 m z tym, e tolerancja sumy d ugo ci dwóch s siednich prz se  nie powinna przekracza  ± 2%.
Rozpi to  prz se  dla linii III klasy powinna wynosi  50 m w terenie zabudowanym lub 62,5 m w terenie nie zab-
udowanym.

5.3. Podbudowa linii
Dobór rodzajów s upów (przelotowe czy z one) powinien by  dokonany w zale no ci od obci enia profilu s upa (sumy
rednic przewodów), warunków terenowych i gruntowych, na podstawie:

wytycznych technicznych BS i P  1965 r. [38],
wytycznych technicznych BS i P  1967 r. [39].

W powy szych wytycznych podane s  wymiary wykopów dla poszczególnych typów s upów.
boko  zakopania s upów elbetowych i strunobetonowych zale y od ich d ugo ci i kategorii gruntu. G boko ci te po-

dane s  w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].
boko  zakopania szczude  dla s upów drewnianych wynosi:

1,5 m przy szczudle typu 0,
1,6 m przy szczudle typu A.

Kolejno  robót przy ustawianiu s upów powinna by  nast puj ca:
monta  s upa na stanowisku,
wykonanie wykopu,
wstawienie s upa,
zasypanie wykopu z zag szczeniem gruntu warstwami grubo ci 20 cm, do uzyskania wska nika 0,85,
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne cz ci s upów elbetowych wraz ze stalowymi elementami cz cymi powinny by  po ich zmontowaniu pokryte
lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].
Monta  podpór i odci gów oraz g boko  ich zakopania opisane s  w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-09 [1].
Po ustawieniu s upów powinna by  wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].
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5.4. Monta  osprz tu
Izolatory powinny by  osadzone trwale i pionowo. Szyjki izolatorów powinny znale  si  na jednej wysoko ci z cz ci
gwintowan  haka lub trzona.
Izolatory na trzonach lub hakach powinny by  osadzone za pomoc  konopii lub kapturków papierowych.
Prawid owo osadzony izolator poddaje si  tylko z trudno ci  próbie odkr cenia dokonanej obur cz.
Haki do s upów prefabrykowanych nale y wkr ci  do otworów przewidzianych do tego celu.
Do s upów drewnianych haki nale y wkr ca  do specjalnie wierconych otworów za pomoc widra.
Odleg  od wierzcho ka s upa do osi cz ci nagwintowanej haka w linii pionowej powinno wynosi  od 15 do 20 cm,
a odleg  mi dzy hakami po tej samej stronie s upa - 40 cm z tolerancj  +2 cm. Wiercony otwór powinien by  prosto-
pad y do osi s upa. Trzony i widlice powinny by  mocowane  na poprzecznikach trwale, pionowo, w sposób uniemo liwi-
aj cy przechylanie i ich obracanie si .
Poprzeczniki powinny by  mocowane poziomo w sposób uniemo liwiaj cy przechylanie si  i znajdowa  si  z jednej strony

upa.
Poprzeczniki powinny by  umieszczone z takiej strony s upa, aby przy naci ganiu przewodów by y dociskane do s upa,
a nie odrywane.
Odleg  w linii pionowej od wierzcho ka s upa do pierwszego poprzecznika powinna wynosi  od 15 do 20 cm, a od-
leg  mi dzy poprzecznikami 50 cm z tolerancj  +2,0 cm.
Osprz t dostarczony przez wytwórc  powinien by  w czasie produkcji zabezpieczony przed wp ywami atmosferycznymi po
zamontowaniu na podbudowie.

5.5. Monta  przewodów
Przewody powinny mie  naci gi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchy ki zwisów przewodów od
obliczonych lub przyj tych z tablic nie powinny przekracza  +3 cm.
Przewody stalowe i br zowe powinny by czone zgodnie z BN-73/8984-08 [25].
Do przywi zywania przewodów stalowych do izolatorów powinny by  stosowane druty stalowe wi za kowe wg PN-59/T-
92061 [34], a br zowych druty miedziane wi za kowe wg PN-59/T-92062 [35].
Krzy owania przewodów w torze powinny by  wykonane zgodnie z BN-67/8984-14 [31].
Wysoko  zawieszenia przewodów powinna by  taka, aby przy najwi kszym zwisie normalnym odleg  pionowa najni ej
zawieszonego przewodu nie by a mniejsza ni :

5 m od powierzchni drogi przy skrzy owaniu z drogami publicznymi ko owymi,
4 m od powierzchni wjazdów do posesji,
3 m od powierzchni ziemi dla linii biegn cych wzd  dróg ko owych w okr gach g sto zaludnionych w miejscach
niedost pnych dla pojazdów.

Podane powy ej odleg ci okre lone s  w normie BN-76/8984-09 [1], jednak e zaleca si , aby minimalne odleg ci pi-
onowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej powinny by  ka dorazowo ustalane na podstawie warunków po-
danych przez zarz d drogi, w których uwzgl dniona b dzie trasa pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze.
Na skrzy owaniu z drogami publicznymi przewody powinny by  zawieszone z obostrzeniem.
Obostrzenie powinno by  wykonane w nast puj cy sposób:

a. przez zawieszanie przelotowe górne wzmocnione,
b. przez wi zanie przelotowe boczne wzmocnione,
c. przez wi zanie ko cowe przej ciowe.

Wi zania nale y wykonywa  wg BN-74/8984-02 [32]. Je li przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zbli aj  si
do przewodów linii elektroenergetycznej, to odleg  pozioma mi dzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by
wi ksza od najwi kszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odleg ci mi dzy przewodami ka dej
z tych linii:

a. o 0,5 m, lecz nie mniejsza ni  1,2 m, gdy zbli aj ca si  linia elektroenergetyczna jest lini  o napi ciu poni ej 1 kV,
b. o 1 m, lecz nie mniejsza ni  2,5 m, gdy zbli aj ca si  linia elektroenergetyczna jest lini  o napi ciu powy ej 1 kV.

Je li warunki te nie s  spe nione, zbli enie nale y traktowa  jak skrzy owanie.
Przy zbli eniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków, powinny by  zachowane nast puj ce odleg ci:

a. od ka dej trudno dost pnej cz ci budynku - co najmniej 1 m,
b. od ka dej atwo dost pnej cz ci budynku, np. parapetu okna, pod ogi balkonu lub tarasu, z wyj tkiem dachu nie

cego za taras - co najmniej 2,25 m,
c. od kraw dzi dachu nie s cego za taras, je li przewód na odcinku zbli enia jest na poziomie wy szym od tej

kraw dzi - co najmniej 1 m.
Skrzy owania napowietrznych linii telekomunikacyjnych mi dzy sob  powinny by  wykonane pod k tem zbli onym do
90o, z dopuszczaln  odchy  do 45o. Odleg ci pionowe mi dzy przewodami dolnym i górnym powinny wynosi  co
najmniej 0,6 m.
Na skrzy owaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z lini  elektroenergetyczn , przewody linii telekomunikacyjnej
powinny by  zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Prz o linii elektroenergetycznej powinno by
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obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odleg  pionowa mi dzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a górnym
przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosi :

a. 1,0 m je li linia elektroenergetyczna jest o napi ciu poni ej 1 kV,
b. 2,1 m je li linia elektroenergetyczna jest o napi ciu powy ej 1 kV.

Skrzy owanie linii powinno by  wykonane pod k tem zbli onym do 90o z odchy  do 30o.
Skrzy owanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drog  powinno by  wykonane pod k tem zbli onym do 90o

z odchy  do 45o.

5.6. Wykonanie ochrony odgromowej
upy odgromowe, naro ne, rozga ne, badaniowe, kablowe oraz s upy prz a skrzy owania z liniami elektroener-

getycznymi powy ej 1 kV i drogami publicznymi oraz s upy, na których s  zainstalowane odgromniki, powinny mie  pio-
runochrony.
Piorunochrony powinny by  wykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23].
Rezystancja uziemie  piorunochronów nie mo e przekracza  warto ci podanej w tablicy 3 normy BN-76/8984-09 [1].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady wykonania kontroli robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonanych robót .
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu wskazania In ynierowi zgodno ci
dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami SST i PZJ.
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej, któr  mo e kontynuowa
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru

6.2. Sprawdzenie zgodno ci trasy linii z dokumentacj  projektow
Sprawdzenie zgodno ci trasy linii z dokumentacj  projektow  polega na zmierzeniu w terenie domiarów do s upów
i odleg ci mi dzy s upami. Pomiary nale y wykona  za pomoc  ta my pomiarowej, zaokr glaj c wyniki pomiarów
z dok adno ci  do 0,5 m.

6.3. Sprawdzenie prawid owo ci monta u s upów
Sprawdzenie prawid owo ci monta u s upów polega na:

sprawdzeniu wykonania i ustawienia s upów pojedynczych i z onych na zgodno  z pkt 5.2 normy BN-76/8984-09
[1] i dokumentacj  projektow  oraz ogl dzinach w terenie,
sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odci gów na zgodno  z pkt 5.5 i 5.6 ww. normy,
sprawdzeniu numeracji s upów, które polega na skontrolowaniu kolejno ci i trwa ci na zgodno  z pkt 5.7 ww.
normy,
sprawdzeniu g boko ci zakopania s upów, które polega na pomiarze cz ci nadziemnej s upa w miejscach wskaza-
nych przez komisj , lecz nie mniej ni  1 s upa przelotowego na 5 km i jednego s upa z onego na 2 km,
sprawdzeniu zag szczenia gruntu do wska nika 0,85.

6.4. Sprawdzenie prawid owo ci monta u osprz tu i przewodów
Sprawdzenie monta u osprz tu polega na zbadaniu:

a. zastosowania osprz tu na zgodno  z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1],
b. monta u osprz tu na zgodno  z pkt 6.3 ww.  normy.

Powy sze sprawdzenia powinny by  wykonane na nie mniej ni  1 s upie na 1 km linii.
Sprawdzenie prawid owo ci monta u przewodów polega na zbadaniu:

a. zastosowania w ciwych drutów wi za kowych oraz sposobu umocowania przewodów na zgodno  z pkt 6.5 normy
BN-76/8984-09 [1],

b. regulacji przewodów na zgodno  z pkt 6.6 ww. normy.
Powy sze sprawdzenia powinny odbywa  si  w nie mniej ni  jednym prz le na 1 km linii.
Ponadto monta  przewodów nale y sprawdzi  pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami z pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy BN-
76/8944-09 [1].
Pomiary odleg ci przewodów od krzy owanych obiektów w pionie i w poziomie nale y wykona  za pomoc at
mierniczych, ta my mierniczej i przyrz dów optycznych.

6.5. Pomiary parametrów elektrycznych
Nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary parametrów elektrycznych linii:

a. rezystancji przewodów - wykona  pr dem sta ym metod  mostkow  z dok adno ci  co najmniej 0,5%,
b. ró nicy rezystancji przewodów - pr dem sta ym o napi ciu od 100 do 500 V,
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c. zak óce  - psofometrem na oporniku 600 ohm,
d. impedancji falowej toru - metod  mostkow  z dok adno ci  ± 1% w ca ym pa mie wykorzystywanych cz stotli-

wo ci,
e. umienno ci skutecznej toru - metod  mostkow  zapewniaj  dok adno  co najmniej 2%,
f. umienno ci przes uchowej toru - metod  porównawcz  z dok adno ci  pomiaru  ± 0,1 Np.,
g. rezystancji uziemie  - dowoln  metod  zapewniaj  dok adno  pomiarów ± 10%.

Pomiary sprawdzaj ce nale y przeprowadzi  na zgodno  z rozdz. 3 normy BN-76/8984-09 [1].

6.6. Uwagi wynikaj ce z kontroli jako ci robót
Przedstawion  do odbioru napowietrzn  lini  telekomunikacyjn  nale y uzna  za wykonan  zgodnie z wymaganiami
normy, je eli sprawdzenia i pomiary podane w    rozdziale 6 OST da y dodatni wynik.
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych bada  otrzyma y ocen  ujemn , powinny by  wymienione lub
poprawione i ponownie zg oszone do odbioru. Istniej ce odcinki linii nale y zdemontowa  dopiero po spe nieniu
powy szych uwag.
Ocena jako ci robót powinna by  wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu urz du tele-
komunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokona  nale y w oparciu o dokumentacj  projektow  i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynik e w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostk  obmiarow  napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu nast puj ce doku-
menty:

aktualn  powykonawcz  dokumentacj  projektow ,
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y pomiarów elektrycznych,
protokó y odbioru robót zanikaj cych podpisany przez Inspektora nadzoru,
ocen  robót wydan  przez urz d telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za realizacj  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót na podstawie atestów
producentów, ogl dzin i pomiarów sprawdzaj cych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie elementów przebudowywanej napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
wykonanie robót monta owych i pomiarów oraz po czenia,
zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
transport zdemontowanych materia ów,
konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i badania.
2. BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naci gi przewodów go ych.
3. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urz dzenia zabezpieczaj ce. Ogólne

wymagania.
4. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. S upy strunobetonowe.
5. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. S upy elbetowe.
6. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe

elbetowe.
7. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.
8. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczud a elbetowe.
9. BN-76/3231-31 Obejmy do szczud a elbetowego.
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10. BN-74/3231-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na s upach elbetowych. Poprzeczki
stalowe do monta u s upów             A-owych.

11. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na s upach strunobetonowych. Nak ad-
ki do monta u s upów bli niaczych.

12. BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS.
13. BN-78/3231-09 Wsporniki do podór s upowych elbetowych.
14. BN-72/3231-10 czniki stalowe do s upów A-owych prefabrykowanych.
15. BN-75/3231-11 Ob ki do poprzeczników.
16. BN-75/3231-13 Trzony do izolatorów teletechnicznych.
17. BN-75/3231-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatorów.
18. BN-73/3231-23 Izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe.
19. BN-74/3231-26 Widlice do izolatorów teletechnicznych.
20. BN-84/3231-29 Izolatory porcelanowe jednoszyjkowe.
21. BN-76/3231-30 Izolator porcelanowy trójszyjkowy.
22. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do

znakowania.
23. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urz dzenia ochrony odgromowej kon-

strukcji wsporczych. Przepisy budowy.
24. BN-65/9378-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe dwupasowe.
25. BN-73/8934-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Z cza przewodów go ych. Ogólne

wymagania.
26. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Z cza przewodów go ych. Ogólne

wymagania i badania.
27. BN-77/9221-09 upy drewniane.
28. PN-59/T-00001 Telekomunikacyjne przewody stalowe ocynkowane.
29. PN-55/T-90000 Telekomunikacyjne przewody br zowe go e.
30. BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukcji wsporczych.
31. BN-67/8984-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Krzy owanie torów telefonii aku-

stycznej i no nej. Wymagania techniczne.
32. BN-74/8984-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wi zania przewodów go ych. Wyma-

gania techniczne.
33. PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
34. PN-59/T-92061 Teletechniczne druty stalowe.
35. PN-59/T-92062 Teletechniczne druty br zowe.
36. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschn cy, czarny.

10.2. Inne dokumenty
37.Katalog SWW 1121 - Przewody go e.
38.Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
39.Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze s upów strunobetonowych

prefabrykowanych.  Wyd. BSiP  1965 r.
40.Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze s upów drewnianych

w szczud ach elbetowych. Wyd. BSiP  1967 r.
41.Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972 r.
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D - 02.03.01c  WZMOCNIENIE  GEOSYNTETYKIEM POD A  NASYPU NA   GRUNCIE S ABONO NYM

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 wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem pod a nasypu na gruncie s abono nym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
wzmocnienia pod a nasypu na gruncie s abono nym za pomoc  geosyntetyku zastosowanego przy budowie: rwa ych na-
sypów dróg, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. W gry, gmina
Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materia  o postaci ci ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w ókien syntetycznych jak po-
lietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci .
Geosyntetyki obejmuj : geosiatki, geow ókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geow óknina - materia  nietkany wykonany z w ókien syntetycznych, których spójno  jest zapewniona przez
ig owanie lub inne procesy czenia (np. dodatki chemiczne, po czenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany
w postaci maty.
1.4.3. Wzmocnienie geosyntetykiem pod a nasypu - wykorzystanie w ciwo ci geosyntetyku przy rozci ganiu
(wytrzyma ci, sztywno ci) do poprawienia w ciwo ci mechanicznych gruntu nasypu.
1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powy ej powierzchni terenu w obr bie pasa drogowego.
1.4.5. abe pod e (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spe niaj ce wymaga , wynikaj cych z warunków no no ci lub
stateczno ci albo warunków przydatno ci do u ytkowania nasypu.
1.4.10. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST   D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 2.

2.2.  Materia y do wykonania robót
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn
Materia y do wykonania wzmocnienia pod a nasypu za pomoc  geosyntetyku powinny by  zgodne z ustaleniami doku-
mentacji projektowej lub SST oraz z aprobat  techniczn  IBDiM.
2.2.2. Geosyntetyk
Rodzaj geosyntetyku i jego w ciwo ci powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej (np.
geow óknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.).
W przypadku braku wystarczaj cych danych, przy wyborze geosyntetyku mo na korzysta  z ustale  podanych w za cz-
niku 1 w zakresie w ciwo ci i wyboru materia u.
Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od s abego pod a zaleca si  materia y o wytrzyma ci
co najmniej 8 kN/m oraz du ej odkszta calno ci (np. w ókniny o wyd eniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materia y te
powinny zapewni  swobodny przep yw wody.
Geosyntetyki powinny by  dostarczane w rolkach nawini tych na tuleje lub rury. Wymiary (szeroko , d ugo ) mog  by
standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówie  (niektóre wyroby mog  by  dostarczane w panelach). Rolki
powinny by  opakowane w wodoszczeln  foli , stabilizowan  przeciw dzia aniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwini ciem.
Warunki sk adowania nie powinny wp ywa  na w ciwo ci geosyntetyków. Podczas przechowywania nale y chroni  ma-
teria y, zw aszcza geow ókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak równie  przed d ugotrwa ym (np. parotygodnio-
wym) dzia aniem promieni s onecznych. Materia y nale y przechowywa  wy cznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
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onych poziomo na wyrównanym pod u. Nie nale y uk ada  na nich adnych obci . Opakowania nie nale y
zdejmowa  a  do momentu wbudowania.
Podczas adowania, roz adowywania i sk adowania nale y zabezpieczy  rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dzia aniem wysokich temperatur.
2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiada  wymaganiom SST D - 02.00.00 [3].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem pod a nasypu
W zale no ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

a. do uk adania geosyntetyków
uk adarki o prostej konstrukcji, umo liwiaj ce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do
wysi gnika koparki, ci gnika, adowarki itp.

b. do wykonania robót ziemnych
równiarki, walce, p yty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadaj ce wymaganiom SST D - 02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania dotycz ce transportu
|Wymagania dotycz ce transportu podano w OST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Geosyntetyki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu, pod warunkiem:

opakowania bel (rolek) foli , brezentem lub tkanin  techniczn ,
zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si  w czasie przewozu,
ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, t uszczami oraz przedmiotami mog cymi przebi  lub rozci  ge-
ow ókniny.

Materia  ziemny na nasypy powinien by  przewo ony zgodnie z wymaganiami SST D - 02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zzasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem pod a nasypu powinny by  zgodne z dokumentacj  tech-
niczn  i SST. W przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji,
pod warunkiem uzyskania akceptacji In yniera. Dotyczy to m.in. zasad wzmocnienia podstawy nasypu, podanych w
za czniku 2 i budowy dróg tymczasowych z zastosowaniem geow óknin, podanych w za czniku 3.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dotycz  ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuni cia przeszkód, przygotowania
pod a i ew. usuni cia górnej warstwy pod a s abono nego.
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych, usuni cie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty rozbiórkowe powinny
odpowiada  wymaganiom SST D - 01.00.00 [2].
Przygotowanie pod a wymaga:

usuni cia drzew, krzewów, korzeni, wi kszych kamieni, które mog yby uszkodzi  materia  geotekstylny, a tak e
ziemi ro linnej, o ile jest to mo liwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. ko ucha),
wyrównania powierzchni, najlepiej przez ci cie  w ruchu do ty u, aby uk adany materia  geotekstylny
przylega  na ca ej powierzchni do pod a.

5.4. Uk adanie i zasypywanie geosyntetyków
Geosyntetyki nale y uk ada  na podstawie planu, okre laj cego wymiary pasm, kierunek post pu robót, kolejno  uk ada-
nia pasm, szeroko  zak adów, sposób czenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uk adania „pod
gór ”.
Geosyntetyki nale y tak uk ada , by pasma le y poprzecznie do kierunku zasypywania. Zak ady s siednich pasm powinny
wynosi  30-50 cm, na pod u bardzo s abym (CBR  2%) i nierównym lub w bie cej wodzie - nawet 100 cm. Je eli
pokrywana powierzchnia jest w sza ni  dwie szeroko ci pasma, to mo na je uk ada  wzd  osi. Nale y wówczas szcze-
gólnie przestrzega  zachowania zak adu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nale y przymocowa
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(np. wbitymi w grunt pr tami w kszta cie U) lub chwilowo obci  (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest czenie pasm, najcz ciej na budowie za pomoc  zszycia, po cze  specjal-
nych itp.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (oko o 5 m), gdy  mniej jest zak adów i po cze . W przypadku
dysponowania w skimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uk ad krzy owy z przeplecionych prostopad ych pasm, rozwi-
janych poprzecznie i pod nie. Uk ad taki zapewnia skuteczn  dwukierunkow  wspó prac  materia u.
Je eli szeroko  wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materia u mo na ci  na potrzebny wymiar
za pomoc  odpowiednich urz dze , np. pi y mechanicznej. Nie nale y przy tym dopuszcza  do miejscowego topienia mate-
ria u, aby nie spowodowa  sklejania warstw rolki.
Zasypywanie powinno nast powa  od czo a pasma na u ony materia , po czym zasypka jest rozk adana na ca ej powi-
erzchni odpowiednim urz dzeniem, najcz ciej spychark , a tylko wyj tkowo r cznie. Du e kamienie nie powinny by
zrzucane z wi kszej wysoko ci, by nie niszczy  geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest uk adanie najpierw
bezpo rednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nale y uk ada  „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowa o podrywania materia u.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów g sienicowych, walców oko kowanych i innych ci kich maszyn bezpo rednio po

onym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgod  In yniera mo na
dopu ci  ruch ci kich pojazdów ko owych po materiale, je li powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napi cie mate-
ria u, dzi ki czemu lepiej przeciwdzia a on odkszta ceniom gruntu. Koleiny nast pnie wype nia si  zasypk .
Sposób wykonania nasypu powinien by  zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada  wymaganiom SST
D - 02.00.00 [3].

5.5. Inne roboty
Do innych robót, nie nale cych bezpo rednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem pod a nasypu mog
nale : nawierzchnia, urz dzenia bezpiecze stwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp., które powinny by
uj te w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certy-
fikaty na znak bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania mate-
ria ów wykonane przez dostawców itp.),
 sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne
1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Ca e pod e Wg pktu 5.3
2 Zgodno  z dokumentacj  projektow Kontrola bie ca Wg dokumentacji projektowej
3 Prawid owo  u enia geosyntetyku, przyle-

ganie do gruntu, wymiary, wielko  zak adu
itp.

Jw.
Wg dokumentacji projektowej, aprobaty
technicznej i pktu 5.4

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawid owo  po -cze ,
zakotwie , balastu itp.

Jw.  Jw.

5 Wykonanie nasypu Jw. Wg SST D - 02.00.00
6 Przestrzeganie ogranicze  ruchu roboczego

pojazdów  Jw.  Wg pktu 5.4
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

m2 (metr kwadratowy), przy uk adaniu geosyntetyku,
Jednostki obmiarowe innych robót s  ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pom-
iary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

przygotowanie pod a,
enie geosyntetyku.

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania ka dej jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
przygotowanie pod a,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 uk adania geosyntetyku obejmuje:
wykonanie robót przygotowawczych,

enie geosyntetyku.
Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje:

zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i SST D-
02.00.00 [3].

Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny by  uj te w osobnych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)
1. D - 00.00.00 Wymagania ogólne
2. D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D - 02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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D - 03.02.01a  REGULACJA PIONOWA URZ DZE  NA SIECIACH

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 wykonaniem regulacji pionowej urz dze  na sieciach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) wraz z przedmiarem robot i dokumentacj  projektow  stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej urz dze  na sieciach (np. studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych)
w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. W gry, gmina Turawa na
odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Studzienka kanalizacyjna - urz dzenie po czone z kana em, przeznaczone do kontroli lub prawid owej eksploatacji
kana u.
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urz dzenie do kontroli kana ów nieprze azowych, ich konserwacji i przewietrzania.
Wpust uliczny (wpust ciekowy, studzienka ciekowa) - urz dzenie do przej cia wód opadowych z powierzchni i odprow-
adzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnosp awnej.

az studzienki - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umo liwiaj cy
dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
Kratka ciekowa - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si  od góry do wpustu ulicznego.
Nasada ( eliwna) z wlewem bocznym (w kraw niku) - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si
w p aszczy nie kraw nika do wpustu ulicznego.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
 Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nale y u :

a. materia y otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczaj cej nawierzchni, nadaj ce si  do ponownego
wbudowania,

b. materia y nowe, b ce materia em uzupe niaj cym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materia
rozbiórkowy, odpowiadaj ce wymaganiom:

SST D-03.02.01 [2] w przypadku materia ów do naprawy studzienki,
SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów potrzebnych do u enia
nowej nawierzchni.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania naprawy, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego
sprz tu:

pi y tarczowej,
ota pneumatycznego,
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spr arki powietrza,
wigu samochodowego,

zag szczarki wibracyjnej,
sprz tu pomocniczego (szczotka, opata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Transport nowych materia ów do wykonania naprawy, powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w:

a. SST D - 03.02.01 [2], w przypadku materia ów do naprawy studzienki,
b. SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów wykorzystywanych do

wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D  00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadni tych studzienek, podlegaj ce naprawie
Uszkodzenie studzienek urz dze  podziemnych wyst puje, gdy ró nica poziomów pomi dzy:

kratk  wpustu ulicznego a górn  powierzchni  warstwy cieralnej nawierzchni wynosi powy ej 1,5 cm,
azem studzienki a górn  powierzchni  nawierzchni wynosi powy ej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegaj cej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
rozpoznanie uszkodzenia,
wyznaczenie powierzchni podlegaj cej naprawie,

2. wykonanie naprawy
napraw  uszkodzonej studzienki,

enie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
okre leniu stanu nawierzchni w bezpo rednim otoczeniu studzienki,
wst pnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
rozeznaniu mo liwo ci wykorzystania dotychczasowych elementów urz dzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa  ca y obszar uszkodzonej nawierzchni wokó  za-
padni tej studzienki. Powierzchni tej nale y nada  kszta t prostok tnej figury geometrycznej.
Powierzchni  przeznaczon  do wykonania naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki
Je eli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

1. zdj cie przykrycia (pokrywy, w azu, kratki ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urz dzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokó  studzienki:

czne (d utami, haczykami z drutu, m otkami brukarskimi, ew. dr gami stalowymi itp. - w przypadku na-
wierzchni typu kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pi-
onowym wyci ciem kraw dzi uszkodzenia pi  tarczow  i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy m otów
pneumatycznych, dr gów stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej górnej cz ci studzienki (np. cz ci eliwnych, p yt elbetowych pod studzienk , kr gów
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sk adowania,
z posortowaniem i zabezpieczeniem materia u przydatnego do dalszych robót,

5. szczegó owe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podj cie ko cowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniej cych materia ów,
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6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej cz ci studzienki (np. nasady wpustu, komina
azowego) z ew. uzupe nieniem ubytków,

7. w przypadku niewielkiego zapadni cia - poziomowanie górnej cz ci komina w azowego, nasady wpustu itp. przy
yciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodze  wi kszych - wykonanie deskowania oraz u enie

i zag szczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wed ug wymiarów dostosowanych do rodzaju usz-
kodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dziel cego itp.), a tak e rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ciekowej z wykorzystaniem istniej cych lub nowych materia ów oraz
ew. wyrównaniem zapraw  cementow .

W przypadku znacznych zapadni  studzienki, wynikaj cych z uszkodze  (zniszcze ) korpusu studzienki, kana ów,
przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy nale y okre li  indywidualnie i wykona  j
wed ug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. U enie nowej nawierzchni
Now  nawierzchni , wokó  naprawionej studzienki, nale y wykona  w sposób identyczny ze stanem przed przebudow .
Do nawierzchni nale y u , w najwi kszym zakresie, materia  otrzymany z rozbiórki, nadaj cy si  do ponownego
wbudowania. Nowy uzupe niany materia  powinien by  jak najbardziej zbli ony do materia u starego. Zmiany konstrukcji
jezdni mog  by  dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu podbudowy nale y zwraca  szczególn  uwag  na poprawne jej zag szczenie wokó  komina i ko nierza
studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku cz ci eliwnych lub metalowych powinny by  pokryte asfal-
tem.
W zale no ci od rodzaju nawierzchni istniej cej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy cieralne mog  od-
powiada  wymaganiom okre lonym w:

a. SST D - .01.01 04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów,
b. SST D - 04.04.00 04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
c. SST D - 05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
d. innych SST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certy-
fikaty na znak bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania mate-
ria ów wykonane przez dostawców itp.),
sprawdzi  cechy zewn trzne  gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

do wykonania naprawy 1 raz Niezb dna powierzchnia

2 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materia ów
3 Szczegó owe rozpoznanie uszkodzenia  i

decyzja o sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru

4 Naprawa studzienki Ocena ci a Wg pktu 5.5
5 enie nawierzchni Ocena ci a Wg pktu 5.6

6 Po enie studzienki w stosunku do
otaczaj cej nawierzchni 1 raz

Kratka ciekowa ok. 0,5 cm poni ej, w az
studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robót
Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  wizualnie:

wygl d zewn trzny wykonanej naprawy w zakresie wygl du, kszta tu, wymiarów, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
poprawno  profilu pod nego i poprzecznego, nawi zuj cego do otaczaj cej nawierzchni i umo liwiaj cego sp yw
powierzchniowy wód.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

roboty rozbiórkowe,
naprawa studzienki.

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w SST D - 00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
roboty rozbiórkowe,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
wykonanie naprawy studzienki,

enie nawierzchni,
odwiezienie nieprzydatnych materia ów rozbiórkowych na sk adowisko,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
7. D-05.03.01a Remont  cz stkowy nawierzchni z kostki kamiennej
8. D-05.03.02a Remont cz stkowy nawierzchni klinkierowej
9. D-05.03.03a Remont cz stkowy nawierzchni z p yt betonowych
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D-05.03.17 Remont cz stkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.23b Remont cz stkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.01 02 Kraw niki


