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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robot zwi zanych z remontem kapitalnym dróg osiedlowych w B dzinie
przy ulicy Mickiewicza.

Zakres robót podstawowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie zakresu robót remontowych zgodnie ze zleceniem Zamawiaj cego oraz
poni szymi ST.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót, które zostan wykonane w zakresie wymienionym w niniejszej
ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3.Zakres Robót obj tych ST
Specyfikacje techniczne zgodne s z zasadami "Wytycznych zlecania robót, us ug i dostaw
w drodze przetargu" stanowi cych za cznik do Zarz dzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku,
wydanych przez Generaln Dyrekcj Dróg Publicznych i uwzgl dniaj normy pa stwowe,
instrukcje i przepisy stosuj ce si do Robót.
Wsz dzie w ró nych rozdzia ach Specyfikacji Technicznych czynione s odniesienia do
norm krajowych, które napisane s i winny by interpretowane przez Wykonawców w j zyku
polskim. Normy te winny by uwa ane za integraln cz
tych e i odczytywane w powi zaniu z
Rysunkami i ST jak gdyby by y w nich powielone. Uwa a si Wykonawc za w pe ni
zaznajomionego z ich tre ci i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które uka e si nie
pó niej ni na 28 dni przed dat zamkni cia przetargu b dzie mie zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.
1.4.Okre lenia podstawowe
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow (droga) albo jego cz stanowi
odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do
ruch pieszych.
1.4.3.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci organu
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych, s
cy do notowania zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i
innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc i projektantem.
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1.4.4.In ynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.5.Jezdnia - cz

korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.8.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u
nawierzchni.

enia w nim konstrukcji

1.4.9.Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze ,
szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj potwierdzeniu
przez In yniera.
1.4. 1O.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen
jako ci materia ów oraz robót.
1.4.11.Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.
1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cych do przejmowania i rozk adania
obci
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
• Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
•

Podbudowa - dolna cz
pod e.

nawierzchni s

ca do przenoszenia obci

od ruchu na

•

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzia ania mrozu.

•

Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.

•

Warstwa ods czaj ca - warstwa s
nawierzchni.

ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do

1.4.13. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.15.Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.16.Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do
boko ci przemarzania.
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1.4.17.Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w
formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b
dokumentacji projektowej.

ca autorem

1.4.19. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub
ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
1.4.20. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.21. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.
1.4.22. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz terenu budowy.
2. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego pe nienia funkcji technicznoytkowych. Zadanie mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj /przebudow , utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami In yniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy. Komplet ST Wykonawca nabywa w chwili przyst pienia do przetargu.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek opracowania dokumentacji projektowej na podstawie
uzgodnie zawartych w zleceniach na poszczególne odcinki lub ca e ulice. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno za ochron punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej dokumentacje techniczn oraz niezb dne do
realizacji zadania projekty.
Zawarte w dokumentacji projektowej rozwi zania nale y odnie do terenu, którego rz dne
wysoko ci zosta y okre lone w pomiarze inwentaryzacyjnym przeprowadzonym w czasie
wynikaj cym z aktualnych potrzeb. Z uwagi na realizacj robót na terenie by ej lub aktualnej
eksploatacji górniczej Wykonawca przed przyst pieniem do Robót dokona kontrolnego pomiaru
sytuacyjno-wysoko ciowego.
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1.5.3. Nadzór Autorski
Nadzór Autorski obejmuje:
stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodno ci realizacji z projektem.
uzgadnianie mo liwo ci wprowadzenia rozwi za zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zg oszonych przez Wykonawc lub In yniera Rezydenta.
1.5.4. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
1.5.4.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca we w asnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje
dokumentacj dla wszystkich robót wg wymaga Specyfikacji Technicznych, w tym m.in.:
- Projekt remontu odcinka drogi
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
- Projekty dróg dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy
- Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic
- Projekty organizacji robót
- Projekty odwodnie , wykopów liniowych i wykopów fundamentowych
- Plan bioz
- Opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonów,
- Sporz dzenie i uzgodnienie projektu monta u elementów prefabrykowanych,
- Sporz dzenie projektu zapewnienia ci
ci ruchu wraz z uzyskaniem niezb dnych uzgodnie ,
- Projekty przek adek uzbrojenia
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty - w dwóch egzemplarzach
Powy sza lista projektów nie jest wyczerpuj ca i stanowi jedynie uzupe nienie ogólnych
zobowi za Wykonawcy. Wykaz opracowa roboczych sporz dzanych przez Wykonawc uj ty
jest w Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych asortymentów robót.
Dla wszystkich rysunków Wykonawca uzyska akceptacj In yniera oraz innych odpowiednich
adz.
Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si koniecznym uzupe nienie Rysunków, Wykonawca
sporz dzi brakuj ce rysunki lub Specyfikacje niezb dne do w ciwego wykonania Robót na
asny koszt w 4 egzemplarzach i przed y je In ynierowi do zatwierdzenia.
1.5.4.2. Dokumentacja Projektowa przed

ona przez Wykonawc

Dodatkowo do Specyfikacji technicznych, Rysunków i innych informacji zawartych w
umowie, Wykonawca winien dostarczy wszelkie rysunki, dokumenty, odno ne zezwolenia i
uzgodnienia z administratorami sieci oraz inne dane niezb dne do wykonania robót i spe nienia
wymaga wyszczególnionych w umowie. Wykonawca informacje te mo e dostarcza
sukcesywnie w cz ciach z tym, e ka da dostarczona cz musi by kompletna na tyle by
umo liwi jej ocen i akceptacj przez kierownictwo oddzielnie jako cz
ca ej pracy
projektowej.
1.5.4.3. Dokumentacja Projektowa powykonawcza
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Wykonawca winien, bez zw oki, wnie poprawki do dokumentacji i rysunków
przed onych In ynierowi w zwi zku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania
Robót. Wykonawca winien dostarczy In ynierowi Dokumentacj Projektow powykonawcz w
jasnej atwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla ka dego wykonanego odcinka
Robót, który ma by przekazany do zaj cia lub wykorzystania przez specjalistyczn firm lub
Zamawiaj cego, zgodnie z polskimi przepisami, nie pó niej ni na 14 dni przed jego
przekazaniem/ przej ciem.
1.6. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania publicznego ruch ko owego, kolejowego,
pieszego itp. na i przez Teren Budowy, w okresie trwania realizacji umowy a do zako czenia i
odbioru ko cowego Robót.
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi lub linii kolejowej i organem zarz dzaj cym ruchem
oraz Policj projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W
zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by aktualizowany
przez Wykonawc na bie co. Wykonawca winien uzyska od w adz wszelkie niezb dne
pozwolenia. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie
utrzymywa wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a
ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobli u placu budowy winny by utrzymywane przez
Wykonawc na jego koszt przez ca y czas budowy.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b
1.7. Zgodno

akceptowane przez In yniera.

Robót z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi cz
umowy, a wymagania wyszczególnione
w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b
Specyfikacjami Technicznymi.

zgodne z Dokumentacj Projektow i

Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych b
uwa ane za
warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk
zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
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W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b
w pe ni zgodne z Dokumentacj Projektow lub
Specyfikacjami Technicznymi, i wp ynie to na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie
materia y b
niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty remontowe wykonywane „pod ruchem”.
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych
obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zako czenia i
odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i
post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by na bie co aktualizowany przez
Wykonawc . Ka da zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp.,
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b

akceptowane przez In yniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen kontraktow .
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,
w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice
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informacyjne b
robót.

utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen kontraktow .
1.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego a z odpadami post powa zgodnie z
ustaw o odpadach.
W okresie trwania budowy i po zako czeniu robót Wykonawca b dzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na:
lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci powstania po aru.
1.10. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprz t przeciwpo arowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach dla pracowników, magazynach
podr cznych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.11. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b
ycia.

dopuszczone do

Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b
uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj
materia ów na rodowisko.

mia y aprobat techniczn wydan przez
brak szkodliwego oddzia ywania tych
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Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo zanika (np. materia y pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma zgod na u ycie tych materia ów od w ciwych organów
administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.
1.12. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych
cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze
podziemnych na terenie budowy i powiadomi In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie
powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach uzyskanych w ramach uzgadniania trasy
przebiegu uzbrojenia w fazie opracowania dokumentacji i projektu.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow , Wykonawca b dzie
realizowa roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie
budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa w takie
porozumienia, o ile nie b
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.13. Ograniczenie obci

osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu
nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie
powiadamia In yniera. In ynier mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków
zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca
dzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami In yniera.
1.14. Bezpiecze stwo i higiena pracy
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany sporz dzi plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z pó niejszymi zmianami).
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie
podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.15. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez
In yniera.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie
przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.16. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z
wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze u ytych lub zwi zanych z
wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa In yniera o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania,
obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji dostarczonej przez In yniera.
1.17. Równowa no

norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s konkretne normy i przepisy,
które spe nia maj materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b
obowi zywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm
i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo ane
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normy i przepisy s pa stwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu, mog by
równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom
wykonania ni powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez In yniera. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musz by dok adnie opisane przez Wykonawc i przed one In ynierowi do
zatwierdzenia.
2.MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia,
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materia ów jak równie odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych
oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu wykazania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na
pozyskanie materia ów ze róde miejscowych oraz jest zobowi zany dostarczy In ynierowi
wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj
raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji,
uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i
samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych
materia ów pochodz cych ze róde miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne, jakie
oka si potrzebne w zwi zku z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów
miejscowych b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które
zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod
In yniera.
Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

11

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z
terenu budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y pozyskanie miejsca odk adu a lokalizacja
podlega akceptacji In yniera. Materia y z rozbiórki stanowi w asno Inwestora. Ka dy rodzaj
robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje
na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem.
2.4.Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania
danego rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym,
je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez In yniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniany bez zgody In yniera.
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby materia y tymczasowo sk adowane, do czasu gdy b
yte do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj jako
ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera.

one
i

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawc i zaakceptowanych przez In yniera.
2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez In yniera w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog
by pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b
stanowi podstaw
do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni, musz by spe nione
nast puj ce warunki:
In ynier b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w
czasie przeprowadzania inspekcji, In ynier b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do
tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji
robót, Je eli produkcja odbywa si w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla In yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach.
2.7 Materia y rozbiórkowe i odpadowe
Sposób post powania z materia ami odpadowymi zwi zanymi z modernizacj dróg
publicznych na terenie miasta B dzina musi by zgodne z obowi zuj cymi w tym zakresie
przepisami.
2.8. Materia y zawieraj ce azbest
Obowi zki Wykonawcy prac polegaj cych na bezpiecznym usuwaniu wyrobów
zawieraj cych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadów zawieraj cych azbest do
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miejsca ich sk adowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada oznakowanie odpadów
zawieraj cych azbest w szczegó owy sposób okre la Rozporz dzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz.U. 2004.71.649).
3.

SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w
przypadku braku ustale w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno sprz tu powinny gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera.
Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa sprz t jak równie naprawia lub wymienia sprz t
niesprawny. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
In yniera, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera, w terminie
przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych.
rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog by dopuszczone przez In yniera, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj
projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Zamawiaj cego.
dy pope nione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez
Wykonawc na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si skutkiem b du zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
ich dok adno .
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte
na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na
rozwa an kwesti .
Polecenia In yniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okre lonym przez
In yniera, pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa i przedstawi do akceptacji In yniera program
zapewnienia jako ci (PZJ). W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li ,
zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow , ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz ogóln opisuj :
organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizacj ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp, wykaz zespo ów roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i
terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur )
proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i
urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ), sposób oraz form gromadzenia wyników
bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form
przekazywania tych informacji In ynierowi;
b) cz
szczegó ow opisuj
dla ka dego asortymentu robót:
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wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich
ciwo ci w czasie transportu, sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo ,
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw
materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób post powania z materia ami i robotami
nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn za on jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie
przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone In ynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj wa
legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
In ynier b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
In ynier b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b
tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na
wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je
do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . In ynier b dzie mie zapewnion
mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
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Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez
In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez In yniera b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów,
które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez
Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa In ynierowi kopie raportów z wynikami bada jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In yniera
In ynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów
powinien udzieli mu niezb dnej pomocy.
In ynier, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników w asnych bada kontrolnych jak i wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier powinien pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
In ynier oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z
dokumentacj projektow i ST. Mo e równie zleci , sam lub poprzez Wykonawc ,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezale nemu laboratorium. W takim
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione
zostan przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
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certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk Norm lub aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt 1 i które spe niaj wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b
dostarczone przez Wykonawc In ynierowi.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b
dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b
oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Wykonawc dokumentacji
projektowej, dat uzgodnienia przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów
robót, terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,
trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia In yniera, daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zg oszenia i daty
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie
wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z
warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotycz ce sposobu wykonywania
zabezpieczenia robót, dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza , wyniki prób poszczególnych
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
In ynierowi do ustosunkowania si .

przed

one

Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
1)
Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.
2)
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do
odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie In yniera.
3)
Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce
dokumenty:
zg oszenie w Wydziale Architektury zamierzenia robót i uzyskanie akceptacji,
protoko y przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protoko y odbioru robót,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj na budowie.
4)
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
yczenie Zamawiaj cego.

zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
projektow i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru b

wpisane do ksi ki obmiarów.
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Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu p atno ci na
rzecz Wykonawcy w czasie okre lonym w umowie lub na podstawie zatwierdzonych ustale w
zleceniach poszczególnych zakresów na podstawie protoko u odbioru i kosztorysów
powykonawczych.
7.2.

Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
poziomo wzd linii osiowej.

obmierzone

Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b
m jako d ugo pomno ona przez redni przekrój.

wyliczone w

Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b
wymaganiami ST.
7.3.

wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z

Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez In yniera.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
ca ym okresie trwania robót.
7.4.

przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w

Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
ST B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg
norm zatwierdzonych przez In yniera.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b
przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
zrozumia y i jednoznaczny.

wykonane w sposób

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w
formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
In ynierem.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, odbiorowi cz ciowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje In ynier.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie In yniera.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje In ynier.
8.4.

Odbiór ostateczny robót

8.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie In yniera.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj projektow i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a
sporz dzona w trakcie realizacji umowy, szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew.
PZJ, opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów
za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie lini telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze , geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
potwierdzenie gestorów sieci urz dze infrastruktury komunalnej o nienaruszeniu stan
technicznego tych urz dze i zagospodarowania terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.4.3.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTA W A P A TNOSCI
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9.1.

Ustalenia ogólne

Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe robót b
obejmowa :
robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami, warto zu ytych materia ów wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto
pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. wy czenia linii ci ych i z gotowo ci ruchow ,
koszty wy cze i niedostarczenia energii, wykonanie uk adów przej ciowych na czas budowy.
warto zakupu i zu ytych materia ów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych
wed ug potrzeb wynikaj cych z przyj tej technologii w robót.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.

9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólne ST D.00.00.00

Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.
9.3.

Objazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania kontraktu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In ynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu Robót. opracowanie oraz
uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
realizacji budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In ynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu Robót. koszt zakupu i dostarczenia materia ów
niezb dnych do wykonania robót, wykonanie wszelkich zabezpiecze wynikaj cych z Projektu
Organizacji Ruchu na czas budowy opracowanie technologii robót wykonywanych w warunkach
czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej ustawienie tymczasowego oznakowania i
wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu. op aty/dzier awy terenu.
przygotowanie terenu. konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników,
barier, oznakowa , drena u i konstrukcji zabezpieczaj cych tymczasow przebudow urz dze
obcych oraz koszty zwi zane z odszkodowaniami wynik ymi z konieczno ci niezb dnych przerw
w dostawie mediów, koszty zwi zane z odszkodowaniami wynik ymi z konieczno ci
niezb dnych przerw w ruchu na torach kolejowych i drogach poprzecznych, wszelkie dodatkowe
koszty, jakie mog wynikn przy spe nianiu wymaga administratorów tras komunikacyjnych
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji ci
ci ruchu, wszelkie dodatkowe
koszty, jakie mog wynikn przy spe nianiu wymaga administratorów potoków zawartych w
uzgodnieniach z nimi projektów organizacji robót przy zabezpieczeniu ci
ci przep ywu na
potoku,
Koszt utrzymania objazdów:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych,
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poziomych, barier i wiate .
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów, zainstalowanych urz dze i oznakowania.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.PRZEPISY ZWI ZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z
pó niejszymi zmianami)
2.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953)
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r., nr 14, poz. 60 wraz z
pó niejszymi zmianami) 4Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr162, poz. 1568 wraz z pó niejszymi zmianami)
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopów
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod
D-04.04.01. Ulepszone pod

a.

e z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIA
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.03.01. Betonowe obrze a chodnikowe
D-03.02.01. Regulacja studzienek
D-06.01.01. Humusowanie i obsianie traw - plantowanie.
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1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z remontem nawierzchni drogi i chodnika ulicy Mickiewicza w B dzinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych
z remontem nawierzchni drogi i chodników.
korytowania,
wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
obrze y,
chodników, wjazdów do bram i gara y.
1.4. Okre lenia podstawowe
Korytowanie. Usuni cie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której wbudowana
zostaje podbudowa.
Konstrukcja chodników. Uk ad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrze y wraz ze
sposobem ich po czenia przeznaczony dla ruchu pieszego.
Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Wykonawca jest zobowi zany do:
dostarczenia materia ów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
stosowania materia ów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadaj cych aprobat
techniczn odpowiednich instytutów badawczych,
poinformowania inspektora nadzoru (In yniera) przed rozpocz ciem dostaw o
proponowanych ród ach materia ów oraz uzyskania jego zgod
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej prze uprawnion
jednostk .
Nale y stosowa wibroprasowane kostki betonowe grubo ci 8 cm klasy 50
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Wygl d zewn trzny. Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste,
wkl ni cia nie powinny przekracza :
3 mm dla kostek o grubo ci > 80 mm.
Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej. Powierzchnie nale y wykona z kostki o grubo ci
80 mm. podwójne „T” Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci

± 3 mm,

na szeroko ci

± 3 mm,

na grubo ci

± 5 mm.

Kolory kostek przyjmuje si w kolorach szary, czerwonym,
Wytrzyma
na ciskanie. Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by mniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna najni sza wytrzyma
pojedynczej
kostki nie powinna by mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasi kliwo . Nasi kliwo kostek betonowych powinna odpowiada wymaganiom normy PNB-06250 i wynosi nie wi cej ni 5%.
Odporno na dzia anie mrozu. Odporno kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna
by badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno na dzia anie mrozu po 50 cyklach
zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:
próbka nie wykazuje p kni

,

strata masy nie przekracza 5%,
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma
zamra anych nie jest wi ksze ni 20%.

ci próbek nie

cieralno . cieralno kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wi cej ni 4 mm.
2.3.Kruszywa
Materia em do wykonania wymiany gruntu dla nawierzchni chodników i wjazdów powinna by
mieszanka piasku, pospó ki i/lub wiru. Kruszywo powinno by jednorodne, bez domieszek gliny
i zanieczyszcze obcych. Celem poprawy uziarnienia i zag szczalno ci warstwy ulepszonego
pod a dla nawierzchni ulic nale y doda min. 30% kruszywa amanego. Materia em do
wykonania wymiany gruntu dla nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych mo e by
mieszanka dowolnego typu kruszywa niewysadzinowego o wska niku piaskowym WP>35.
Ponadto kruszywo powinno posiada aprobat na mo liwo jego wbudowywania w stref
przemarzania wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
2.4.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna le
poni szej tablicy.

pomi dzy krzywymi granicznymi podanymi w
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Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 dla kruszywa na
ulepszone pod e (podbudowy pomocnicze)
Sito kwadratowe [mm]
63
31.5
20
16
12,8
8
6,3
4
2
1
0,5
0,25
0 125
0,075

2.5.W

Przechodzi przez sito [%]
100
78-100
62-100
58-94
49-86
40-75
35-68
29-59
19-41
12-31
9-23
5-15
3-11
2-10

ciwo ci kruszywa

Kruszywa powinno spe nia wymagania okre lone w poni szej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane w

ciwo ci kruszywa

L.p.
ciwo ci badane wed ug:
1 Zawarto ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06 /14.16; % nie wi cej ni
2 Zawarto zanieczyszcze organicznych wg PN- /8/B-06714.26, %, nie wi cej ni
3 Wska nik piaskowy po 5-krotnym zag szczeniu metod I lub II wg PN-B-0448I:1988
4
cieralno w b bnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714.42,
- ubytek masy po pe nej liczbie obrotów, %, nie wi kszy ni
- po 1 /5 liczby obrotów
5 Nasi kliwo wg PN-78/B-06714.18, %, nie wiecej ni
6 Mrozoodporno ziaren wi kszych od 2mrn, wg PN-78/B-06714.19 po 25 cyklach
zamra ania i odmra ania, ubytek masy, %, nie wi cej ni
7
8

Zawarto

Wymagania
45
1
35-70
45
40
4
10

zwi zków siarki w przeliczeniu na S03 wg PN-78/B-06714.28, %, nie wi cej

Wska nik no no ci wn0j mieszanki kruszywa, nie mniejszy ni

1
60

2.6.Woda
Woda zapewniaj ca w
PN-B-32250:1998.

ciwe zag szczenie powinna odpowiada wymaganiom normy

2.7. ród a materia ów
Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi tylko ze róde uzgodnionych i
zatwierdzonych przez In yniera. ród a materia ów powinny by wybrane przez Wykonawc i
przedstawione do akceptacji In yniera z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed
rozpocz ciem robót. Wykonawca powinien dostarczy In ynierowi wyniki bada laboratoryjnych
cznie z projektowan krzyw uziarnienia i reprezentatywne próbki materia ów. Materia y z
zaproponowanego przez Wykonawc ród a b
zaakceptowane do wbudowania przez
In yniera, je eli dostarczone przez Wykonawc wyniki bada laboratoryjnych i ewentualne
wyniki bada laboratoryjnych prowadzonych przez In yniera wyka zgodno cech
materia owych z wymaganiami. Zatwierdzanie ród a materia ów nie oznacza, e wszystkie
materia y z tego ród a b
przez In yniera dopuszczone do wbudowania. Materia y, które nie
spe niaj wymaga zostan odrzucone.
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2.8. Podbudowy - wymagania
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by zgodne z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji
projektowej i warunkami okre lonymi przez administratora drogi.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania nawierzchni
Nawierzchni z kostki brukowej nale y wykona r cznie. Do zag szczenia nawierzchni
brukowej stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego. Do wyrównania
podsypki z piasku pod brukiem mo na stosowa mechaniczne urz dzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraw nikach, do zag szczania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nale y u ywa walce drogowe .

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzyma ci betonu minimum 0,7 R, kostki przewo one s na stanowisko gdzie
specjalne urz dzenie pakuje je w foli i spina ta
stalow co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. W takim stanie nale y je przewozi samochodami
ci arowymi. Za adunek i roz adunek palet powinien si odbywa z wykorzystaniem
odpowiednich wózków wid owych.
Kostki betonowe mo na równie przewozi samochodami na paletach transportowych
producenta.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Pod

e

Pod e pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych uk adanych na chodnikach mo e
stanowi grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP 35.
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni z kostki brukowej
przeznaczon dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego mo na
wykonywa bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt pod a powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u
z dokumentacj projektow .

enie nawierzchni powinien by zgodny
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Podbudow w zale no ci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robót jest równie
wykonanie nawierzchni gruntowych), obci enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo e
stanowi :
kruszywo naturalne lub amane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa t uczniowa, wirowa lub

lowa.

Rodzaj podbudowy musi by zgodny z dokumentacj projektow lub by zaakceptowany przez
In yniera. Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nale y stosowa obrze a
betonowe wed ug BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacj projektow zaakceptowane przez
In yniera.
Obrze a
Zastosowanie maj wibroprasowane obrze a betonowe o wymiarach 8x30cm gatunku I.
Ponadto beton u yty do produkcji obrze y ma by klasy nie mniejszej ni B25 i dodatkowo
powinien charakteryzowa si :
Nasi kliwo ci : < 4% wg PN-B-06250:1988,
cieralno ci na tarczy Boehmego: < 3mm,
mrozoodporno ci min. F50, zgodnie z norm PN-B-06250:1988. Obrze a nie powinny
by p kni te i nie mog mie adnych uszkodze na swoich kraw dziach. Dopuszcza si
minimalne ubytki w obrze ach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te wyst puj na
niewidocznych p aszczyznach po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
obrze y w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej lub wykonywanie
obrze y zgodnie z odpowiedni polsk norm .
Obrze a ustawia nale y na awie z betonu B10. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubo ci warstwy 3cm po zag szczeniu. awa obrze a powinna by dyktowana co oko o 50m.
Niweleta obrze a powinna by zgodna z projektowan niwelet ci gu komunikacyjnego
natomiast jego ods oni cie od strony chodników powinno wynosi 3cm. Tylna ciana obrze a
powinna by po ustawieniu obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna ciana obrze a nale y ubi .
Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm i powinny zosta ca kowicie wype nione
zapraw cementowo piaskow w stosunku 1:2. Spoiny obrze y przed zalaniem zapraw nale y
oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami temperatury spoin nad szczelin
dylatacyjn aw nale y pozostawi nie wype nion .

5.4. Podsypka pod kostk brukow
Na podsypk nale y stosowa piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubo podsypki po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.5. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostk uk ada si na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy
kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk nale y uk ada oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
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Po u eniu kostki szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie powierzchni
onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi do ubijania
nawierzchni.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny piaskiem i zamie nawierzchni .
Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by zaraz oddana
do ruchu.

6. PLANTOWANIE TERENU ORAZ SKARP WYKOPÓW
I NASYPÓW
6.1. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
Wyszczególnienie robót:
1. R czne ci cie wypuk ci oraz zasypanie wg bie o wysoko ci ci i g boko ci zasypa
nie przekraczaj cych 30 cm.
2. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bry (kol. 01-03).
3. Wyrównanie terenu z grubsza równiarkami przez ci cie nierówno ci i zasypanie wg bie
(kol. 04-06).
6.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi.
Warstwa humusu powinna si ga poza górn kraw
skarpy wykopu i poza podnó e skarpy
nasypu od 15 do 25cm.
Grubo pokrycia ziemi ro linn powinna wynosi 10 cm.
on warstw humusu nale y lekko zag ci przez ubicie r czne ub mechaniczne.
6.3. Obsianie nasionami traw
Przed obsianiem powierzchni nale y wykona humusowanie.
Do wysiewu mo na zastosowa mieszank traw nr 3 wg KCK 3-21 o sk adzie:
Agrostis vulgaris 30%
Festuca capillata 30%
Festuca heterophylla 25%
Lohum perenne 15%.
Wskazane jest dodanie do mieszanki oko o 2% nasion koniczyny bia ej. W porze
bezdeszczowej, gdy zachodzi obawa
przesuszenia gleby zastosowa deszczowanie do momentu uzyskania równomiernego
podsi kania wody na g boko
4cm.
6.4. Piel gnacja
Wykonawca zobowi zany jest do utrzymania i piel gnacji posianych trawników jedynie w
okresie trwania kontraktu. Dalsza piel gnacja i utrzymanie trawników nale y do Zamawiaj cego
i me jest obj te zakresem przedmiotowego Kontraktu.
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7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi czy materia y posiadaj atest
wyrobu wed ug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
7.2. Badania w czasie robót
Sprawdzenie pod a i podbudowy. Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj projektow i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi.
Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków
poprzecznych i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow oraz
punktem 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj
projektow oraz wymaganiami wed ug punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:
pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie niwelety pokryw w azów w studzienkach.
7.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówno ci pod ne. Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at lub planografem
zgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekracza 0,8 cm.
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z dokumentacj
projektow z tolerancj ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni. Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza ± 1 cm.
Szeroko nawierzchni. Szeroko
projektowanej o wi cej ni + 5 cm.

nawierzchni nie mo e ró ni si od szeroko ci

Grubo podsypki. Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny
przekracza ± 1 cm.
Niweleta pokryw w azów w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomi dzy rz dn jezdni
(chodnika) oraz rz dn pokrywy w azu do studzienki nie mo e by wi ksze, ni
1 cm.
7.4. Cz stotliwo

pomiarów

Cz stotliwo pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. by y
przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam gdzie poleci to
In ynier.
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8. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow odbudowy nawierzchni chodników jest 1 metr kwadratowy (m2).
Jednostk obmiarow obrze y jest 1 metr (m) bie

cy obrze a.

9. PRZEJ CIE ROBÓT
9.1. Ogólne zasady Przej cia Robót
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami In yniera je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9.2

Odbiór robót zanikaj cych

Odbiorowi robót zanikaj cych podlegaj elementy, które ulegaj demonta owi przed
zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonane w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.
Przy odbiorze powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót.
Dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii
wed ug PN-86/B-02480, wyniki bada gruntów, ich uwarstwie , g boko ci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a gruntowego wed ug PN-8 1/B03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów,
stopie agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodono nych.
Stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków
wysoko ciowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegaj cego wzd
i w poprzek
trasy przewodu, a tak e przekroje poprzeczne i przekrój pod ny terenu, zadrzewienie.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów.
9.3. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu
Zasady ich odbioru s okre lone w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
Odbiorowi robót ulegaj cych zakryciu podlegaj :
przygotowanie pod

a i wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw

niki.

Odbiór robót ulegaj cych zakryciu powinien by dokonane w czasie umo liwiaj cym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Przy odbiorze powinny by dostarczone min. nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót.
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Stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków
wysoko ciowych reperów.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów.
Odbiór robót ulegaj cych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
sposobu przygotowania pod
podbudowy,

a i jako ci oraz zgodno ci z normatywami wykonania

jako ci i zgodno ci z normatywami wykonania podsypek i aw pod kraw

niki.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow i specyfikacjami
technicznymi, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci wykonania i wbudowania oraz
zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie „Kontrola jako ci robót” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by uj te w formie protoko ów
i wpisane do dziennika budowy.
9.4. Przej cie cz

ci Robót

Jest to techniczne przej cie cz ci Robót po ich uko czeniu, przed przekazaniem
Zamawiaj cemu. Przy Przej ciu wymagane jest przed enie nast puj cych dokumentów:
wszystkich dokumentów wymaganych przy Przej ciu cz
protoko ów wszystkich przej

cz

ci Robót,

ci Robót,

wiadectwa jako ci wydanego przez dostawców materia ów,
dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych
przez uprawnion jednostk geodezyjn .
Przy odbiorze nale y sprawdzi :
zgodno wykonania z dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji projektowej,
protoko y z przej

cz

ci Robót i realizacj postanowie dotycz

usuni cia usterek,

aktualno dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupe nienia.
inwentaryzacja powykonawcza – po zako czeniu prac wykonawca zobowi zany jest do
opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawcza
nale y dostarczy inwestorowi po odbiorze ko cowym wraz ze zaktualizowanym
podk adem mapowym i klauzula w ciwego o rodka geodezyjnego o przyj ciu
materia ów do zasobu.

10. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podbudowy z t ucznia
- wykonanie podsypki piaskowej,
-u

enie warstwy brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
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- przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-B-04111

Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy
Boehmego.

2. PN-B-06250

Beton zwyk y

3. PN-B-06712

Kruszywa mineraln do betonu zwyk ego.

4. PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania
i ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

5. PN-B-32250
6. N-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a

7. BN-68/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego

8. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at

9. PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych- wir i mieszanka

10. PN-B-1 i 112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych

11. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

12. PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z
do nawierzchni drogowych

la stalowniczego

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Warszawa, 1997
14. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430)
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