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ST-0  Wymagania Ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej ST-O są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych w ramach zadania : „ Remont i modernizacja dróg 
miejskich i wewnętrznych w Międzylesiu” – Remont ulicy Kościelnej, dz. nr 483, 519, 
185/49, 520. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

ST-1 – Roboty budowlane w zakresie remontu i modernizacji dróg 

W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót budowlanych             
w zakresie remontu i modernizacji dróg, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują 
remont drogi  i urządzeń drogowych w pasie drogowym ulicy Słowackiego.  

1.4. Określenia podstawowe 
 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń              
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

InŜynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
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Kierownik budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

KsiąŜka obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w ksiąŜce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania       
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi              
i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                   
i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju          
i pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
- Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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- Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
- Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                         
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                        
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego 
− sporządzoną przez Wykonawcę 
 
W skład dokumentacji wchodzi: 

 

− Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej; 

− Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny umownej. 
 

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe). 
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne  i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część Kontraktu, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów podany na piśmie jest waŜniejszy od odczytu ze 
skali rysunków.  
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                       
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy , w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności : 
 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
 

� Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

 
� Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
� Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                     
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
� środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
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Zabezpieczenie zieleni  

W pobliŜu trasy remontowanej drogi, rosną drzewa, które w trakcie robót budowlanych mogą 
zostać naraŜone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, 
podczas prowadzenia robót naleŜy : 

� osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych 
wykopów,  

� roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę moŜliwości powinny być 
wykonywane ręcznie, 

� odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub 
przemarznięciem (zimą), 

� w bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe, 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                       
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                  
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 

 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji                     
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne                      
o zamiarze rozpoczęcia robót.  

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera  i postępować dalej zgodnie z ich 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć Cenę 
Kontraktową. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś, przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez InŜyniera. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były                                     
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                          
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                        
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
 
Materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać 
aprobatę InŜyniera.  
 
Wyroby budowlane dostarczone na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne 
określone w dokumentacji technicznej oraz wymagania formalne określone w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 r Nr 156 poz. 1118.)          
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
 
KaŜda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 
przez Wykonawcę właściwym certyfikatem zgodnym z dokumentem odniesienia (Polska 
Norma lub aprobata techniczna) wydanym przez producenta. 
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2.2. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                            
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęcie                           
i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość           
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych 
z InŜynierem.  
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o  swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniony bez zgody InŜyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny 
uŜywane do robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym przez InŜyniera ; w przypadku braku 
ustaleń w powyŜszych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera ,w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą 
usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 
w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                       
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowania w Kontrakcie, określonych w dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW           
I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� sposób zapewnienia bhp., 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                     
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, kaŜda partia 
materiałów będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte            
w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań.  
 
Materiały posiadające ww. dokumenty mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli 
stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały zostaną odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.  Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego            
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania dokumentacji projektowej, 
� datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
� uwagi i polecenia InŜyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót przez InŜyniera, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
� sprzęt uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  
� opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach. 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                 

i w trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi  do ustosunkowania się. 
 
Instrukcje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2.  Księga Obmiaru 
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
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6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone               
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,             
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Procedura przejęcia robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy : 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  
Odbiór robót zanikających i ulegających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie InŜyniera. InŜynier przeprowadza 
odbiór niezwłocznie nie później jednak niŜ 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez InŜyniera. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
  
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót 
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8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Zasady odbioru końcowego robót : 

� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

� Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

� Odbiór końcowy robót w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przekazania dokumentów o których 
mowa w punkcie 8.5. 

� Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego                        
w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 

� Komisja dokona oceny jakościowej robót  na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, prób końcowych i ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

� Komisja zapozna się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

� W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

� InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami. 
� uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dziennik budowy i księgi obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
� sprawozdanie techniczne, 
� powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 

� zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez InŜyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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ST-1 Roboty budowlane w zakresie remontu i modernizacji dróg 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania robót drogowych w ramach zadania : „ Remont i modernizacja dróg miejskich                
i wewnętrznych w Międzylesiu” – Remont ulicy Kościelnej, dz. nr 483, 519, 185/49, 520. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu remontu 
ulicy  i chodników. 
 
Zakres robót objętych przez Specyfikację : 

 
• Rozbiórkę warstw nawierzchni jezdni i chodników  
• Rozbiórkę krawęŜników i obrzeŜy 
• Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
• Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej 
• Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej 
• Wykonanie warstwy odcinającej i wyrównawczej z piasku  
• Regulacja istniejących włazów kanałowych 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami                      
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
 
 
Stabilizacja gruntów cementem – to proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej 
mieszanki, która po stwardnieniu jest bardziej wytrzymała na obciąŜenia i działanie 
czynników atmosferycznych. 
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PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                  
z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 

2.1.1. Grunty 
 
Do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem naleŜy stosować grunty 
odpowiadające wymaganiom według normy PN-S-96012 : 1997. 
 
Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku procesu wiązania 
cementu w zaleŜności od rodzaju warstwy konstrukcji powinna charakteryzować się 
wytrzymałością i wskaźnikiem mrozoodporności podanymi w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem 
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą (MPa) 
Wskaźnik 
mrozood-
porności po 7 dniach po 28 dniach 

1. Górna część warstwy ulepszonego podłoŜa 
gruntowego o grubości co najmniej 10 cm 
dla KR5 i KR6 lub górna część warstwy 
ulepszenia słabego podłoŜa z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 
 

 
 

od 1,0 do 1,6 

 
 

od 1,5 do 2,5 

 
 

0,6 

2. Dolna część warstwy ulepszonego podłoŜa 
gruntowego w przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni na podłoŜu z 
gruntów wątpliwych  i wysadzinowych 
 

 
 
- 

 
 

od 0,5 do 1,5 
 
 

 
 

0,6 

 
Do wykonania warstw z gruntu stabilizowanego cementem stosuje się grunty o wskaźniku 
piaskowym 20 ≤ WP ≥ 50, oraz zawartości frakcji < 0,075 mm do 15 %, a takŜe zawartości 
ziarn >2 mm, co najmniej 30 %. 
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2.1.2. Cement 
 
Do stabilizacji gruntu stosuje się cement powszechnego uŜytku, klasy 32,5 lub 32,5R wg PN-
EN-197-1 :2002. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-197-1 
Lp. Właściwości Klasa cementu : 32,5 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 

- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 
3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najpóźniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: 10 
 
Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie 
dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania 
laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 

2.1.3. Woda 
 
Woda stosowana do stabilizacji powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 : 1988. 
Pitną wodę wodociągową moŜna stosować bez ograniczeń. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania, 
zgodnie z wyŜej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak róŜnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 

2.2. Podbudowa 
 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej powinno być kruszywo łamane uzyskane 
po przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków lub ziaren Ŝwiru 
większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-EN 933-1:2000 powinna być ciągła                    
i powinna leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi /rys. nr 1/. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 
kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65 % frakcji 
przechodzących przez sito 0,5 mm. 
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2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4:2001 – nie więcej niŜ 30 %. 
Stopień przekruszenia ziaren 75 %. 
 
Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los Angeles wg PN-EN1097-2:2000 – 
ubytek masy nie większy niŜ 30 %. 
 
Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-EN1367-1:2001 – po 25 cyklach nie 
więcej niŜ 10 %. 
 
Plastyczność wg PN-B-04481:1988 – frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm : 

� granica płynności – nie więcej niŜ 25 %, 
� wskaźnik plastyczności – nie więcej niŜ 4 %. 

 
Wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 kruszywa pięciokrotnie zagęszczonego metodą 
normową wg PN-88/B-04481-30-75. 
 
Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12:1976 – max 0,2 %. 
 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/25 – barwa cieczy nie 
ciemniejsza od barwy wzorcowej. 

2.3.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.3.1. Aprobata techniczna  
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.3.2. Wygląd zewnętrzny 
 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
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2.3.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 
Do wykonania nawierzchni dróg i chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 
80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą : 

na długości ± 3 mm 

na szerokości ± 3 mm 

na grubości ± 5 mm 
 
Tablica 3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach. MPa co najmniej : 

średnia z sześciu kostek 
najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-EN206-1:2003, % nie więcej niŜ 5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-EN206-1:2003: 

pęknięcia próbki 
strata masy, % nie więcej niŜ 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  
próbek nie zamraŜanych, % nie więcej niŜ 

 
brak 

5 
 

20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm nie więcej niŜ 4 

2.4. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.4.1. Cement 
 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom. 

2.4.2. Kruszywo do betonu 
 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN12620:2004. 
 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.4.3. Woda 
 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

2.4.4. Dodatki  
 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
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Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość  
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

2.5. Warstwa wyrównawcza i odcinająca z piasku 
 
Piasek do wykonania warstwy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043. 

2.6. KrawęŜniki, obrzeŜa  
 

� KrawęŜniki betonowe 15 x 30 x 100 cm wraz z certyfikatem  
� KrawęŜniki betonowe 15 x 22 x 100 cm 
� ObrzeŜe betonowe 8 x 30 x 100 cm 
� Piasek 
� Cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem 
� Woda 
� Beton C 8/10, C 12/15 na ławy. 

2.7. Wpusty uliczne 
 
� włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 szt. 7 

2.8. Źródła materiałów 
 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych               
i zatwierdzonych przez InŜyniera. Wykonawca powinien dostarczyć nie później niŜ 30 dni 
przed rozpoczęciem robót wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały te będą zaakceptowane przez 
InŜyniera, jeŜeli wyniki badań wykaŜą zgodność cech materiałów z wymaganiami zawartymi 
w pkt.2. 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji ST 00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania robót naleŜy stosować : 

� mieszarki stacjonarne wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej 

� układarki kruszywa lub za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić równiarkę, koparko-
spycharkę 

� walce wibracyjne i statyczne 
� w miejscach trudnodostępnych ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne lub 

zagęszczarki płytowe 
� koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu 
� spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania, rozkładania, profilowania 
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� sprzętu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej 

� przewoźnych zbiorników na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych 
w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji ST 
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 
zachowanie własności przewoŜonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne „. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej 
lub wskazane przez InŜyniera. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez 
InŜyniera. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem odległość wywozu materiału uzyskanego                 
z rozbiórki przyjęto na odległość 2,24 km , Inwestor zobowiązał się do zagospodarowania 
tych odpadów we własnym zakresie. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wytyczyć geodezyjnie odcinki dróg i parkingów. 
 
Wykonanie koryta naleŜy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne 
profilowanie wykonać ręcznie. 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone. NaleŜy usunąć 
błoto i grunt , następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umoŜliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. 

 

5.4. Wykonanie warstwy z gruntów stabilizowanych cementem 
 
Robót nie naleŜy wykonywać gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Jeśli 
prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5 o C w czasie 
najbliŜszych 7 dni, wówczas nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji cementem. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-96012 : 
1997. 
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5.4.1. Skład mieszanki cementowo-gruntowej  
 
Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w tabeli 5. 
 
Tabela 5. Zawartość cementu w warstwach podłoŜa i podbudowy 

 
Lp. 

 
Kategoria ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

ulepszone         
podłoŜe 

1 KR 1 8 10 10 
 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według  normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją + 10 %. -20 % jej 
wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi            
w tablicy nr 1.  

5.4.2. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moŜna uŜyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu naleŜy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w 
celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy uŜyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą moŜna dodawać do 
gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% 
jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleŜy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 
ich uŜycie jest przewidziane w tejŜe recepcie. 
Cement naleŜy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane 
przy uŜyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości 
od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem naleŜy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeŜeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niŜ 20%, naleŜy dodać odpowiednią ilość 
wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 
zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ +10%, -20% jej 
wartości. 
Czas od momentu rozłoŜenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuŜszy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania naleŜy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych                               
i podłuŜnych. Do tego celu naleŜy uŜyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłuŜne, 
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układane kaŜdorazowo na odcinku roboczym. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

5.4.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%                  
i -20% jej wartości. 
Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłuŜnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od 
uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.4.4. Zagęszczanie 
 
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić zgodnie                      
z zaleceniami normy PN-S-96012 : 1997. 
Zagęszczanie naleŜy wykonać sprzętem mechanicznym (płyty wibracyjne, walce wibracyjne 
albo statyczne). 

5.4.5. Spoiny robocze 

 
W czasie realizacji robót naleŜy w miarę moŜliwości unikać podłuŜnych spoin roboczych, 
przez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
 
Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
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JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej 
wyŜej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej                 
i    1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.4.6. Pielęgnacja warstwy gruntu stabilizowanego cementem 

 
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu 
poddana pielęgnacji, tj. do zabezpieczenia warstwy przed wyparowaniem wody.. 
Nie naleŜy dopuszczać do ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po 
wykonaniu. 

5.5. Wykonanie podbudowy 

5.5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Wytwarzać ją w mieszarkach stacjonarnych zapewniających otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.5.2. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę naleŜy rozkładać dwuwarstwowo. KaŜda warstwa powinna być zagęszczona               
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera poprzedniej warstwy. 

5.5.3. Zagęszczanie 
 
Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora PN-B-04481:1988 (metoda II). Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej wg normy j.w. Wilgotność kruszywa powinna być                      
w przedziale od 1 % powyŜej wilgotności optymalnej do 2 % poniŜej wilgotności optymalnej. 

5.6. Wykonanie warstwy z piasku 

 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.  
 

5.7. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

5.7.1. Koryto 
 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
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5.7.2. Podsypka 

 

Na podsypkę naleŜy stosować warstwę odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 

Odsiewki rozściełane są na podbudowie i wyrównywane poprzez ściągnięcie łatą w celu 
uzyskania odpowiednich spadków. Warstwa podłoŜa po ściągnięciu łatą powinna mieć 
grubość około 3-5 cm i pozostać niezagęszczona aŜ do ułoŜenia kostki.  

5.7.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 
 
Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem                           
i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Jezdnia i chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji                 
i moŜe być zaraz oddana do uŜytkowania. 
 

5.8.  Regulacja włazów kanałowych 
 
Regulację pionową urządzeń naleŜy wykonać wylewką betonową, podmurówką bądź poprzez 
ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego. 
Krata otworu wlotowego powinna być usytuowana w jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 1 cm poniŜej jezdni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inwestora. 
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6.2. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inwestora. Kontroli jakości podlega wykonanie : 

6.2.1. Roboty rozbiórkowe 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót 
rozbiórkowych. 

6.2.2. Grunt stabilizowany cementem 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać badania normowe materiałów przeznaczonych 
do wbudowania. Wyniki badań materiałów powinny być akceptowane przez nadzór. 
 
Badania w czasie budowy polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych 
robót z wymaganiami podanymi w PN-S-96012 : 1997. 
Badania te powinny obejmować sprawdzenie : 

� ukształtowania podłoŜa 
� wskaźnika zagęszczenia podłoŜa gruntowego 
� uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji 
� rozdrobnienia gruntu spoistego 
� dokładności wymieszania gruntu z cementem 
� wilgotności mieszanki cementowo-gruntowej 
� wskaźnika zagęszczenia warstwy stabilizowanej 
� wytrzymałości gruntu stabilizowanego na ściskanie 

 
Badania po zakończeniu budowy polegają na sprawdzeniu : 

� szerokości warstwy 
� równości w profilu podłuŜnym 
� równości i spadków w przekroju poprzecznym 
� rzędnych wysokościowych 
� ukształtowania osi w planie 
� jednolitości wyglądu warstwy. 

 

6.2.3. Nawierzchnia  z kostki betonowej  

6.2.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.2.3.2. Badania w czasie robót 

6.2.3.3. Sprawdzenie podłoŜa 
 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                       
i odpowiednimi ST. 
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Dopuszczalne tolerancje wynoszą : 
 
głębokości koryta : 

� o szerokości do 3m ± 1 cm 
� o szerokości powyŜej 3 m ± 2 cm 
� szerokości koryta ± 5 cm 

6.2.3.4. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych                          
i podłuŜnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz  ST. 

6.2.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
niniejszej ST : 
 

� pomierzenie szerokości spoin, 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
� sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
� Sprawdzenie cech geometrycznych jezdni i chodnika 

6.2.3.6. Sprawdzenie równości nawierzchni 
 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300 m2 ułoŜonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 
m długości jezdni i chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 
1,0 cm. 

6.2.3.7. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety jezdni i chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.2.3.8. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego naleŜy dokonywać szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na kaŜde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

6.2.4. Sprawdzenie obrzeŜy betonowych i krawęŜników 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzić wykonanie : 

� koryta 
� podsypki 
� ustawienie obrzeŜy i krawęŜników przy dopuszczalnych odchyleniach : 
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� linia obrzeŜa w planie ± 2 cm na kaŜde 100 m obrzeŜa 
� niweleta górnej płaszczyzny obrzeŜa ± 1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa 
� wypełnienie spoin – sprawdzenie co 10 m – musi wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

6.2.5. Regulacja kratek ściekowych 
 
Kontroli podlega stabilność wysokość wyregulowanych studzienek, oraz jakość wykonanych 
elementów dystansowych (wylewek, podmurówek bądź kręgów betonowych) 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
 
m3 :   wykopu  
          nasypu  
          zdjęcie warstwy humusu 
 
m2:    rozebranej nawierzchni,  

wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem,  
wykonania podbudowy,  
ułoŜenia nowej nawierzchni 

 
m :    rozebrania krawęŜników i obrzeŜy,  

ustawienia nowych : krawęŜników wraz z ławami C 12/15, obrzeŜy wraz z ławami       
C 8/10 

szt :   kratek ściekowych/wpustowych do regulacji 
       
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.00. „ Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 
Robót Budowlano – MontaŜowych. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiorowi podlega wykonanie : korytowania, stabilizacji, warstwy odcinającej                        
i wyrównawczej, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, chodników, krawęŜników, 
obrzeŜy oraz wyregulowanie kratek wpustowych. 
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Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 
nie powodować przestoju w realizacji robót. 
 
Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega : 

� zgodność z dokumentacją techniczną 
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� prawidłowość zastosowanych materiałów, 
� prawidłowość wykonania elementów ulic. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu                  
o wyniki pomiarów. 
 
Cena obejmuje : 

� Prace rozbiórkowe 
� Prace pomiarowe i przygotowawcze 
� Oznakowanie robót 
� Przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 
� Spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa 

gruntowego 
� Dostarczenie materiałów i sprzętu 
� Dostarczenie i wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem 
� Wyrównanie do wymaganego profilu, 
� Wbudowanie mieszanki z kruszywa 
� Zagęszczenie poszczególnych warstw, 
� Koszty badań 
� Wykonanie rowków pod krawęŜniki i obrzeŜa 
� Wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem 
� Wykonanie podsypek  
� Wypełnienie spoin piaskiem  
� Regulację kratek wpustowych 
� Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
PN-S-96012       Drogi  samochodowe.   Podbudowa  i  ulepszone  podłoŜe  z   gruntu  
                              stabilizowanego  cementem. 
PN-EN 13043       Kruszywa mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  drogowych 
PN-EN 13043       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
                              Piasek 
PN-B-04481         Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-EN 197-1    Cement.  Cement  powszechnego  uŜytku.   Skład, wymagania i ocena  

zgodności. 
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PN-B-32250          Materiały  budowlane.  Woda  do betonów  i  zapraw. 
PN-EN 933-1        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-4        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-EN 1367-1      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą  
                              bezpośrednią. 
PN-EN 1097-2       Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie  
                               Los  Angeles. 
PN-B-06714-12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
                               Obcych. 
PN-EN 12620        Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 206-1         Beton zwykły 
PN-S-02205           Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01      Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą. 
BN-64/8931-01      Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12      Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu 
BN-72/8932-01      Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


