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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, dla robót, objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
obowiązującymi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, instrukcjami itp.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden
egzemplarz komplet ST.
1.5.2 Zgodność robót z ST
ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią
część umowy, a wymagania określone 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 warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budynku muszą wykazywać 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 ze ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane, które wykonawca planuje wykorzystać do realizacji
zadania muszą zostać zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę próbek, atestów lub certyfikatów.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu robót
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
wliczony w cenę kontraktową.
1.5.4 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 robót i wykańczania robót wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren robót w należytym porządku
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie robót 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 pożarem i innymi
działaniami wywołanymi jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatą techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.
1.5.7 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 robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
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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 nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał 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 utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru.
1.5.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
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2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanych materiałów do wbudowania.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów spełniających wymagania ST w czasie
realizacji robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 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 inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość i były
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru 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 wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w ST i wskazaniach inspektora utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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 warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
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 przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie
określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie wykonawca.
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 pełna kontrolę robót i jakości materiałów, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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 inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty – certyfikaty
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie inspektora nadzoru.
(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 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.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie 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
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w formularzu cenowym lub SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Przy rozliczaniu ryczałtowym o konieczności wykonywania obmiarów decyduje inspektor
nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mogą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) 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 robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Zamawiającemu i jednocześnie
powiadomia inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Zasady odbioru ostatecznego robót
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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 zgłoszenie Zamawiającemu z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 6.3.
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, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z ST.
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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4. 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:
1. dziennik budowy - (jeżeli jest wymagany),
2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
3. kosztorys powykonawczy – dla rozliczania kosztorysowego
4. książkę obmiarów – dla rozliczania kosztorysowego - (jeżeli jest wymagany),
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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa podana przez wykonawcę w ofercie.
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na wykonanie zakontraktowanych prac, określone dla tej roboty w ST.
Kwoty 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 towarzyszącymi kosztami,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z
późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B.01.00. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1,1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem profilowania i zagęszczenia podłoża oraz poszczególnych warstw nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B00.00.”Wymagania ogólne”
2. Materiały.
Nie występują.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
3.1. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier/ Inspektor
Nadzoru może dopuścić profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża.
4. Transport.
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót.
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
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5.2. Warunki przystąpienia do robót.
• Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
•

•

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
o Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zakładanych rzędnych podłoża.

•

Do profilowania należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy
przystąpić do jego zagęszczenia.

•

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego niż 0,95.

•

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od – 20% do +10%.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych podbudowy i
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez
rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier/ Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę
wykona on na własny koszt.
6. Kontrola jakości robót.
6.1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B00.00.”Wymagania ogólne”
6.2. Badania w czasie robót.
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża.
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1.

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2.

Równość podłużna

co 20 m

3.

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4.

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).
Szerokość koryta profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +20 cm i – 10 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża).
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć łatą)
Nierówności poprzeczne mierzyć dwumetrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 30 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta powinny wynosić 3-4% z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe.
Różnice między rzędnymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +5 cm,
– 5 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża).
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w pkt. 6.1. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót.
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.”Wymagania ogólne” Jednostką
obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania.
8. Odbiór robót.
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST B-00.00.”Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/ Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. Warunki płatności.
Ogólne zasady dotyczące płatności podano ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
9.1. Cena wykonania 1 m² profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:
- roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie,
- zagęszczenie,
- uzupełnienie ubytków materiałem dowiezionym,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST,
Odspojenie, załadunek i transport gruntu z wykopu koryta ujęto w pozycji „roboty ziemne”.
10. Przepisy związane.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

3. PN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem odnowy nawierzchni tłuczniowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni tłuczniowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak
np. nawierzchnia tłuczniowa
1.4.2. Nawierzchnia tłuczniowa nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa
ścieralna jest wykonana z mieszanki tłuczniowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
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2.0 Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST
B-00.00.”Wymagania ogólne”
2.2. Materiały do nawierzchni tłuczniowej
Mieszanka tłuczniowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład
ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary
przechodzi przez sito, % wag.
oczek
nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych lub warstwa górna nawierzchni dwuwarstwowej
sita
dwuwarstwowej
mm
a1
b1
a
b
50
100
20
100
67
12
92
88
54
4
86
64
65
30
2
68
47
49
19
0,5
44
26
28
11
0,075
15
8
12
3

3.0 Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania,
profilowania, sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługo frezarki, brony talerzowe, kultywatory)
lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, przewoźnych zbiorników na wodę
do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody, walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, walców
wibracyjnych.
4.0 Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5.0 Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone ST B-10.00.”
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy
odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę.
5.3. Wykonanie nawierzchni
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki tłuczniowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki
wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora,
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki.
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
zalecaną, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 15 cm,
dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od
10 do 16 cm.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie
nawierzchni o jednstronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora,
Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej,
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa
o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się
piknometr polowy lub powietrzny).
Jeżeli nawierzchnię wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana
i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
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5.4. Utrzymanie nawierzchni
Nawierzchnia po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników
przewoźnych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej
jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i
usunąć, dosypać świeżej mieszanki, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym
ubijakiem.
6.0 Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.”Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
1
Spadki poprzeczne
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach
głównych łuków poziomych
2
Szerokość
10 pomiarów na 1 km
3
Grubość
10 pomiarów na 1 km

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
wytycznymi z tolerancją  1,0%.
6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się o więcej niż - 5 cm i +20 cm.
6.3.7. Grubość warstw
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  1 cm.
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6.5. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.
7.0 Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00-00 ”Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00-00 ”Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.0 Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano B-00-00 ”Wymagania ogólne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy
odsączającej,
dostarczenie materiałów,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki
wyrównanie do wymaganego profilu,
zagęszczenie poszczególnych warstw,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane
Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
2. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
3. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
5. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
6. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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