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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  
i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót.

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych realizacją zadania.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa -  obiekt  budowlany,  niebędący budynkiem,  stanowiący całość techniczno-użytkową  (drogę)  albo jego część
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

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

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaist-
niałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru  –  osoba prawna lub fizyczna,  w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez Zamawiającego,  
o  której  wyznaczeniu  poinformowany jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za sprawowanie  kontroli  zgodności  realizowanych robót
budowlanych z Dokumentacją Projektową STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do  występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu.

1.4.16. Nawierzchnia -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowej
zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  

z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub

dwóch warstw.
f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

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



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

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

1.4.21 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.22 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.23 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej,

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.25 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.26 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko

żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.27 Przetargowa Dokumentacja  Projektowa -  część Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary

obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.28 Kosztorys ofertowy – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.29 Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie, jako

tworzące część Terenu Budowy.
1.4.30 Zadanie  budowlane -  część przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość  konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolną  do

samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z
budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy
budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Jeżli jest to niezbędne, Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów i Księga Obmiaru robót oraz
dwa komplety STWiORB.
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.
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1.5.2.1 Dokumentacja, jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy.

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej jeżeli taka, w zalezności od
zadania, została opracowana.

B. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Umownej.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje,  rysunki oraz uzyska wymagane uzgodnienia i przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru:  

 Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów.

 Miejsc pozyskania materiałów miejscowych.

 Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Robót - 1 kopię.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.

Dokumentacja  Projektowa,  STWiORB  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część
Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  
w Dokumentach Umownych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane 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  STWiORB,  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”).
Wytyczne dotyczące tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu.

Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania  ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, elementy wyposażenia drogi, zieleń itp.) na terenie budowy,  w okresie
trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót dopuszcza stosowanie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie. 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  oznakowania  tymczasowego  powinny  także  posiadać  aprobaty  techniczne,  a  producent  powinien
wystawiać deklarację zgodności.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 
i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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 Inspektora Nadzoru.
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas
budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4.2 Pozostałe koszty.

Wszelkie pozostałe koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 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 wykańczania Robót 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  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji i 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 ostrożności i zabezpieczenia przed:

 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 Możliwością powstania pożaru,

 Uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót  .
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia. W bezpośrednim zasięgu koron drzew
nie  powinny  być  lokalizowane  place  składowe  i  drogi  dojazdowe.  Wokół  każdego  zagrożonego  drzewa  należy  wydzielić  strefę
bezpieczeństwa.
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie
są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska.
Wykonawca  jest  zobligowany do  rygorystycznego  przestrzegania  wszelkich  obowiązujących  przepisów,  ustaw i  rozporządzeń  z  zakresu
ochrony środowiska.
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  w odpowiednich przepisach dot.  punktów powyżej  obciążają
Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 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 pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby
stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne,
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.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  Projektu,  właściciela
instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) 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  napowietrznych,  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli 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.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w Cenie Umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty
wydania  Potwierdzenia  Zakończenia  Robót  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  Odbioru
Ostatecznego. 
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie Umownej. Utrzymanie powinno być
prowadzone  w taki  sposób,  aby budowla  drogowa lub jej  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,  do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca
wykona we własnym zakresie.
Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na
polecenie  Inspektora  Nadzoru  dokona  naprawy  takiego  uszkodzenia  doprowadzając  budowlę  drogową  lub  jej  element  do  zgodności  
z wymaganiami Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami.
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2. MATERIAŁY

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB  lub Dokumentacji  Technicznej oznaczać będzie definicję standardu, a nie specyficzny
produkt do zastosowania w projekcie.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne
lub świadectwa badań laboratoryjnych  do zatwierdzenia.  Wszystkie  materiały i wyroby stosowane do wykonania  robót powinny spełniać
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób  budowlany  może  być  wprowadzony,  jeżeli  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie
odpowiadającym  jego  właściwościom  użytkowym  i  przeznaczeniu,  to  znaczy  ma  właściwości  użytkowe  umożliwiające  prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.



2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące źródła wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania
tych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające przydatność materiałów do celów budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł
miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej  
i  samorządowej.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty, jakie okażą się potrzebne w związku 
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 rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane
do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektorowi Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi,  które
zostały wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje
własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione,  to koszt  tych  materiałów zostanie odpowiednio  przewartościowany (skorygowany)  przez Wykonawcę  i  przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w Cenie Umownej.
Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowania zostanie wskazane przez
Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych
materiałów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  użyte  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywa nych
Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w STWiORB.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i STWiORB.
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 użytkowania.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywa nych
Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB..
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót,
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt.. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami Umowy i określonym przez
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru, skutki finansowe
Inspektora Nadzoru z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Inspektora  Nadzoru  podejmuje  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,  oceną  jakości  stosowanych  materiałów  
i  postępem robót,  a także we  wszystkich  sprawach związanych  z interpretacją Dokumentacji  Projektowej  i  STWiORB oraz dotyczących
akceptacji wypełnienia warunków Umowy przez Wykonawcę.
Inspektora  Nadzoru  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  oraz  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  jej  terenie
produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektora Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach  
i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 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. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inżynier  może dopuścić do użycia  tylko  materiały zgodne z wymaganiami  określonymi  w odpowiednich STWiORB lub równoważne na
zasadach określonych w punkcie 2.6, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, i które spełniają wymogi STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) Protokoły przekazania Terenu Budowy,
b) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) Protokoły odbioru Robót,
d) Protokoły z narad i ustaleń,
e) Korespondencję  na budowie,
f) Dziennik budowy ( w przypadku jego wydania przez Zamawiającego).

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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres  wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i  STWiORB, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikac jach Technicz-
nych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 



Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  
w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej
przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny oraz będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami. Obliczenia wraz ze szkicami będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót, a ich
wyniki zostaną potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiorowi częściowemu,
c) Odbiorowi ostatecznemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca i jednocześnie informuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją
projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości wykonanych części
robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

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 ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite
zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów w tym wyników badań i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami Umowy,
STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach robót odbiega od wymaganej
dokumentacją  projektową  i  STWiORB z  uwzględnieniem  tolerancji,  ale  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań



przyjętych  w  dokumentach  umowy  lub  nakazać  Wykonawcy  wykonanie  robót  poprawkowych,  wyznaczając  jednocześnie  nowy  termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg.  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego:
1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wydruk).
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB.
4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
5.     Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

 Kopię mapy zasadniczej,

 Kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór
ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia Ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu
ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji  Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  Kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą  koszty  takie  jak:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),
koszty dotyczące  oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na rzecz budowy,  opłaty za  dzierżawę  placów i  bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w
okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów

 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz  zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w  STWiORB
 DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  opracowaniem,  zatwierdzeniem  projektów  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).



2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393
5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
7. Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.

U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami),
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z późniejszymi zmianami)
11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  z  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,
poz. 1256).

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).
14. Warunki Ogólne i Szczególne Umowy.



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D – 05.02.01

REMONT CZĄSTKOWY
NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni
tłuczniowej, objętych zadaniami z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych na
terenie Gminy i Miasta Nisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej,
wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.
Po uzyskaniu zgody Inżyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SST można stosować
do napraw na większej powierzchni niż remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, której warstwa
ścieralna wykonana jest z tłucznia bez uŜycia lepiszcza lub spoiwa.
1.4.2. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o
powierzchni do około 5 m2.
1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie
przekraczają 20-25% jej powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka
wymagającego naprawy.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinny
być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu
cząstkowego należy stosować następujące materiały:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni: miał kamienny
− wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania.
W przypadku braku wystarczających ustaleń, rodzaj materiału określa Inżynier na
wniosek Wykonawcy.
Wymagania dla kruszyw:
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112:
− tłuczeń od 0,00 mm do 31,5 mm,
− kruszywo do klinowania - miał wg PN-B-11112
Zamawiający może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w 
PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy 
co najmniej II - dla podbudowy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,



f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń
podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe i zagęszczenie.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
− przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do
odległości 0,5÷0,7 m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza
koronę drogi.
5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi cząstkowemu
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące:
− zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
− koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni,
− osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń
podziemnych), wadliwej jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
− nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału
kamiennego, żwiru, klińca, itp. ze spoin,
− inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego
stanu.
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na
wiosnę i na jesieni. Wilgoć ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych
łat. Z uwagi na wygodę ruchu zaleca się przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu
umożliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni przez cały okres lata i jesieni.
5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna
obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu
łatwiejszego powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą liczbę
uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden
duży fragment przeznaczony do remontu. Zaleca się, aby obrys dużych powierzchni do
remontu miał ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia
ruchu kołowego, decydując się w określonych przypadkach na remont, np. na połowie
szerokości jezdni.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje
Inżynier.
5.6. Rozbiórka nawierzchni
Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie
lub przy użyciu młotków pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany
pionowe. Oskardowanie wykonuje się do głębokości wyboju.
Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające
oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem.
Przy wybojach o powierzchni większej niż 1 m2 na dnie wyboju oskarduje się
bruzdy o szerokości 6÷8 cm i głębokości około 5 cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach
0,3÷0,7 m.
5.7. Wypełnienie wyboju materiałem
Wyoskardowany luźny materiał należy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą



sit lub grabi na tłuczeń, kliniec, miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót
naprawczych.
Miejsce przeznaczone do remontu należy dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. Na
spód wyboju należy ułożyć przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod
warunkiem, że nie jest on zaokrąglony. Następnie układa się świeży tłuczeń, pochodzący z
tego samego surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia, w takiej ilości, aby
ze względu na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą nawierzchnię 1,5÷2 cm. Tłuczeń
powinien mieć wymiary 25÷40 mm lub 40÷60 mm zależnie od głębokości wyboju.
Po obfitym zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku
środkowi. Zagęszczanie można wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami
płytowymi lub przy dużej liczbie wybojów - lekkim walcem.
Następnie należy rozścielić kliniec o wymiarach 12,8÷20 mm z tego samego
kamienia co tłuczeń. Kliniec po polaniu wodą ubija się lub
wałuje. Następnie rozściela się kliniec o uziarnieniu 6,3÷12,8 mm, ubija lub wałuje, obficie
polewając wodą. W końcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa się ją miałem
kamiennym 0÷4 mm lub piaskiem gruboziarnistym (pożądane aby zawierał około 10%
części gliniastych) i ponownie zalewa wodą.
Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i
całkowite złączenie ze starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były
silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad
otaczającą nawierzchnię, ze względu na komprymowanie pod ruchem.
5.8. Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego
Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących
błędów:
− wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów
geometrycznych (np. prostokątów), gdyż zwiększa to powierzchnię łat i powoduje
niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujących się części starej nawierzchni,
− wycinania (oskardowania) zbyt głębokiego miejsc wybojów, gdyż głębokość
oskardowania nie powinna być większa niż głębokość wyboju, z zastrzeżeniem, że
głębokość po oskardowaniu powinna wynosić około 1,5 średnicy używanego do
remontu tłucznia,
− nieoskardowania dna wybojów, gdyż powoduje to niedostateczne powiązanie warstwy
tłucznia z istniejącą nawierzchnią,
− nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyż tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju
ma trudności we właściwym zaklinowaniu się,
− niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyż tłuczeń luźny w
wyboju zostanie w krótkim czasie rozrzucony kołami pojazdów,
− niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyż tarcie między ziarnami
kruszywa jest zbyt duŜe i tłuczeń nie daje się naleŜycie zagęścić i tłuczeń zostanie
wyrwany kołami samochodów,
− używania zamiast klińca niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co
spowodowane jest błędnie pojętą oszczędnością, a skutkuje stratą zwięzłości
naprawionej łaty przez koła wyrywające z łaty tłuczeń,
− wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyż po
skomprymowaniu przez ruch łata znajdzie się poniżej nawierzchni, a w zagłębieniu
zatrzyma się woda, powodując rozmakanie łaty i wyrywanie klińca przy przejeździe
koła,
− podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyż
podniesienie pozostałe po zajeżdżeniu będzie niemiłe dla kierowców samochodów,
− używanie do remontu tłucznia i klińca o twardości różniącej się od twardości tłucznia w
istniejącej nawierzchni, gdyż łata będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu
niż otaczająca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagłębienie lub podwyższenie nad jej
powierzchnię,
− stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niż tłuczeń (innej twardości) co
powoduje, że tłuczeń nie da się należycie zaklinować.
5.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do
istniejących warunków terenowych, takie jak:
− usunięcia urządzeń regulacji ruchu,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót
podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość
badań Wartości dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni do robót 1 raz Tylko niezbędna powierzchnia
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5
3 Remont cząstkowy nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5
4 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5
6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:
− wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego w zakresie wyglądu i
prawidłowości wypełnienia łat w nawiązaniu do otaczającej nawierzchni,
− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej
nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest T (Tona) wbudowanego materiału. Wbudowana ilość każdorazowo potwierdza 
Zamawiający lub Inżynier.
 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wbudowania 1 Tony materiału w ramach remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce wbudowania,
− wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji
technicznej,
- złozlożenie kruszywa równiarką, rozkładarką lub rozsypywarką,
- zagęszczenie warstw wraz z zaklinowaniem walcem drogowym,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu,
- usunięcie pozoztsałości i zanieczyszczeń z miejsca wbudowywania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
Podręczniki i przepisy utrzymania dróg.
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