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1. WST P

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi si  do
wymaga  wspólnych, dla wszystkich wymaga  technicznych, dotycz cych wykonania
i odbioru robót zwi zanych z realizacj  zadania ”Przebudowa ulicy Ogrodowej nr
101114 F w I owej – poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego”. Ulica Ogrodowa
stanowi odr bny ci g ulicy jako ulica klasy „D”, maj cej swój pocz tek od drogi
powiatowej nosz cej tak e nazw  ulicy Ogrodowej. Przedmiotowa ulica, jako droga
wewn trzna stanowi dojazd do posesji jednorodzinnych oraz bloków mieszkalnych
tworz c cztery odga zienia dróg. W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan
zrealizowane nast puj ce elementy:

- droga nr 1 na odcinku L = km 0+035 –  0+284,00) , t.j.  L=249 mb
- droga nr 2 na odcinku L = km 0+097,50  –  0+123,50) , L=26 mb
- droga nr 3 na odcinku L= km 0+ 000,00  –  0+115,00 ,  L=115 mb

              -     droga nr 4 na odcinku L= km 0+000,00 – 0 +051,00 ,     L=51mb

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  nast puj ce prace
oznaczone wg wspólnego S ownika Zamówie (CPV):

45233120-6 Drogowe prace budowlane
45233125-1 Skrzy owania
45233127-5 Rozjazdy
45233220-7 Prace dotycz ce k adzenia nawierzchni dróg
45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne
45232410-9 Prace kanalizacyjne

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako cz  Dokumentów Przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nale y
odczytywa  i stosowa  przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
Wykonawca stosowa  si  b dzie do polskich norm, instrukcji i przepisów
w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne b ce sk adow  Umowy.

1.3 Okre lenia podstawowe
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yte w ST i wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co:

1.3.1 Dziennik Budowy opatrzony piecz ciom zamawiaj cego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, s cy do notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania
polece  i innej korespondencji technicznej mi dzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawc  i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu
robót oraz wszystkich zdarze  maj cych znaczenie przy ocenie technicznej
prawid owo ci wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyra nie wynika
kolejno  i sposób wykonywania budowy.

1.3.2 Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
wykonanych robót w formie wylicze .

1.3.3 Materia y – wszystkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodnie
z dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.4 Odpowiednia (bliska) zgodno – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony to z przeci tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.5 Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.3.6 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.3.7 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno
z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Umowie przeka e Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, Dziennik budowy,
Ksi  obmiarów oraz Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacje Techniczne.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
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1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera ni ej wymienione dokumenty.

- Opis techniczny
- Rysunki
- Przedmiary robót

1.4.3 Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  Umowy,
a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak jakby by y zawarte w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno  ich
wa no ci:

- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Umowie a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Je eli w trakcie wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego Wykonawca sporz dzi brakuj ce
rysunki i Specyfikacje Techniczne na w asny koszt w czterech egzemplarzach
i przed y Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru ko cowego robót. Przed przyst pieniem
do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z organami w ciwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest uj ty w Cenie Umownej. Fakt
przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okre lonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, których tre  b dzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i b dzie zawiera a informacje dotycz ce
Umowy. Tablice b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y
okres realizacji robót.

1.4.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie budowy wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia
szczególny wzgl d na:
- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów, i dróg dojazdowych
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- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami
oraz mo liwo ci  powstania po aru.

1.4.6 Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciw-po arowej. Materia y
atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materia y szkodliwe
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia. Materia y, które s  szkodliwe tylko w czasie robót mog  by  u yte pod
warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Wszelkie
materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawion  jednostk  jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.

1.4.8 Ochrona asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi za urz dzenia
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich w adz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urz dze  na czas
budowy. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie uszkodzenia instalacji i urz dze
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.4.9 Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.

1.4.10 Ochrona robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y
i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia
zako czenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu
ko cowego odbioru.

1.4.11 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane
z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.4.12 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowi zany sporz dzi  Dokumentacj  Powykonawcz  zgodn
z ustaw Prawo budowlane oraz Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
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i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych
w budownictwie. Dokumentacja powinna by  potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
projektanta i Wykonawc  oraz zg oszona do O rodka Geodezji i Kartografii.

2. MATERIA Y

2.1 Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materia y nieopowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mog  zosta
yte do robót b cych przedmiotem Umowy. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj

si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko,
licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.2 Wariantowe stosowania materia ów

Je li Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj  stosowanie
wariantowych rodzajów materia ów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni
ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie
mo e by  zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b
wbudowane by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowa y
swoj  jako  w ciwo ci do robót i by y dost pne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, Liczba i wydajno
sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Je eli Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacje Techniczne przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
Inspektora nadzoru nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów. Wykonawca b dzie utrzymywa  w czysto ci drogi publiczne oraz dojazdy
do terenu budowy, na w asny koszt.

5. WYKONANIE   ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  lub przekazanymi na
pi mie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na w asny koszt skoryguje
wszelkie pomy ki i b dy w czasie trwania robót, je li wymaga  tego b dzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje
Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót

 oparte na wymaganiach sformu owanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA   JAKO CI   ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegó y swojego programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jako ci

Celem kontroli robót b dzie osi gni cie za onej jako ci robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako ci Inspektor nadzoru mo e da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest
zadawalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz
robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
materia ów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  mo liwo
udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie
przeprowadza  dodatkowe badania materia ów i robót. Koszt tych dodatkowych bada
wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka.

6.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa  mo na polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak jak w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materia ów. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na
swoich badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku ca kowite koszty
bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7 Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które
odpowiadaj  wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
lub s  oznakowane znakiem CE albo s  oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da
ich partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b  dokonywane
na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie
opatrzony dat  dokonania oraz podpisem osoby go dokonuj cej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  metod
z zachowaniem porz dku chronologicznego, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie za czone do Dziennika Budowy dokumenty b  ponumerowane
i opatrzone dat  oraz zatwierdzone przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru. Wszystkie
wpisy Wykonawcy b  przed one Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do
zaj cia stanowiska. Projektant nie jest stron  umowy i nie ma prawa do wydawania
polece  Wykonawcy.

6.8.2 Ksi ga obmiaru
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na zapisywanie ilo ciowe faktycznego
post pu robót. Szczegó owe obmiary wykonywanych robót przeprowadza si  w sposób
ci y w jednostkach przyj tych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do ksi gi
obmiaru.

6.8.3 Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1.
i punkcie 6.8.2. nast puj ce dokumenty:
- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego
- protoko y przekazania Wykonawcy terenu budowy
- protoko y odbioru robót
- protoko y z narad i polecenia Inspektora nadzory
- korespondencj  budowy

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na
yczenie zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okre lonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie robót b
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t dostarcza Wykonawca,
którego obowi zkiem jest równie  posiadanie niezb dnych atestów dla tych urz dze
i sprz tu, który tego wymaga, jak te  utrzymywanie go w dobrym stanie przez ca y
okres trwania robót.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót,
a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si
w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegaj cych zakryciu wykonuje
si  przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR   ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaj
nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
- przej cie cz ciowe
- przej cie ko cowe
- przej cie ostateczne
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci
i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór takich prac b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

8.3 Przej cie cz ciowe

Przej cie cz ciowe polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Przej cia cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy przej ciu ko cowym robót.

8.4 Przej cie ko cowe robót

Przej cie ko cowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu ycia materia ów
i robocizny robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i kosztów. Ca kowite zako czenie
robót oraz gotowo  do przej cia ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Przej cie ko cowe robót nast pi w terminie ustalonym w
Umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i
przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przej cia ko cowego robót
dokona Inspektor nadzoru w obecno ci Zamawiaj cego i Wykonawcy. Inspektor
nadzoru dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z Dokumentacj  Projektow  i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupe niaj cych lub
wyko czeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiaj cym przerwie
swoje czynno ci ustala nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku stwierdzenia
przez Inspektora nadzoru, e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Zamawiaj cym dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  w Umowie.

8.5 Dokumenty do przej cia ko cowego robót

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:
- dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych

i ulegaj cych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalece
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- recepty i ustalenia technologiczne
- dziennik budowy i ksi  obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  zgodnie z Specyfikacjami

Technicznymi i programem zapewnienia jako ci
- deklaracje zgodno ci wyrobów budowlanych
- instrukcje obs ugi urz dze  i eksploatacji obiektów
- opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada

i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie
z programem zapewnienia jako ci i Specyfikacjami Technicznymi

- sprawozdanie techniczne
- operat geodezyjny zawieraj cy dokumentacj  geodezyjn  sporz dzon  na

poszczególnych etapach budowy oraz inwentaryzacj  powykonawcz
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego

8.6 Przej cie ostateczne

Przej cie ostateczne odb dzie si  po zako czeniu okresu gwarancyjnego i polega
dzie na ocenie wykonywanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych

przy przej ciu ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Przej cie ostateczne
dzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem kryteriów

wyszczególnionych w punkcie 8.4 przej cia ko cowego.

9. PODSTAWA   P ATNO CI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  na podstawie
przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena b dzie
uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie
okre lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.
 Cena b dzie obejmowa :
- robocizn  bezpo redni
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi
- koszty post powania z istniej cymi instalacjami i mediami to jest naprawy,

prze enia, zabezpieczenia itp.
- koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa

budowy, personelu nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotycz ce oznakowania robót, wydatki dotycz ce BHP, us ugi obce na
rzecz budowy, op aty za dzier awienie placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce
wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarz du wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków
mog cych wyst pi  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
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9.2 Koszty zawarcia ubezpiecze  na roboty obj te Umow
- Ubezpieczenie robót i materia ów
- Ubezpieczenie sprz tu
- Ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej
- Ubezpieczenie pracowników od wypadków

Koszty zawarcia ubezpiecze  ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty pozyskiwania r kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskiwania r kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA  OBIEKTU

10.1 Wp yw na rodowisko – wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej w I owej b cej
ulic  dojazdow  do bloków mieszkalnych jak i zabudowa  jednorodzinnych znacznie
przyczyni si  do likwidacji wstrz sów i zapylenia podczas ruchu pojazdów.
Przebudowa przedmiotowych odcinków ulicy nie pogorszy stanu istniej cego maj cego
wp yw na rodowisko.

10.2 Ochrona przed ha asem i wibracj  – zagro enie nie wyst puje z uwagi na ma e
nat enie ruchu samochodowego, z przewag  samochodów osobowych. W stosunku do
poprzedniego stanu nie nast pi  znaczne zmiany w nat eniu ruchu, poniewa  droga
stanowi w zasadzie dojazd do przyleg ych posesji.

10.3 Ochrona wód i powierzchniowych otworów geologicznych – nie b  wyst powa y
zagro enia zanieczyszczenia wód podziemnych z przyczyn jak wy ej. Z uwagi na
charakter równinny nie zachodzi mo liwo  erozyjnego oddzia ywania sp ywu wód
opadowych. W s siedztwie nie wyst puj  uj cia wody pitnej. Odprowadzenie wód
opadowych do istniej cej instalacji stosownie do stanu istniej cego.

10.4 Ochrona powietrza – zagro enie nie wyst puje z uwagi na ma y ruch pojazdów
samochodowych.

10.5 Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntów le nych i rolnych – projektowana przebudowa
drogi mie ci si  w istniej cym pasie drogowym, dotychczas u ytkowanym jako pas
drogi. Przebudowa polega na wykonaniu nowej jezdni i ci gów pieszych.

10.6 Ochrona rodowiska kulturowego – nie wyst puje.

10.7 Zagospodarowane terenów zielonych – na powierzchni istniej cego skrzy owania
zaprojektowano parking samochodów osobowych. Otoczenie parkingu – teren zielony z
nasadzeniami niskopiennych krzewów.
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11. OZNAKOWANIE

Szczegó owy zakres oznakowania naniesiono na planie sytuacyjnym w Dokumentacji
Projektowej. Projekt organizacji ruchu stanowi odr bny za cznik Projektu jako
„projekt sta ej organizacji ruchu” oraz „projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót drogowych i kanalizacyjnych”.

12. ZABEZPIECZENE URZADZE  OBCYCH

Roboty przy istniej cych urz dzeniach podziemnych wykona  zgodnie z uwagami
zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach bran owych. Stosownie do uwag
zawartych w uzgodnieniach Zak adów Energetycznych przed przyst pieniem do robót
drogowych wyst puje konieczno  zabezpieczenia poprzez oznakowanie pionowe
istniej cych s upów linii napowietrznej pozostaj cych w ci gu pieszo-jezdnym.
Szczegó owe oznakowanie pokazano w cz ci „Projekt sta ej organizacji ruchu” – plan
sytuacyjny.

13. PLAN BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik
budowy przed przyst pieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz
dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych.
Przed enie planu bioz winno nast pi  przy przekazaniu placu budowy. Elementem
bioz jest stanowi cy integraln  cz  Dokumentacji Projektowej zatwierdzony schemat
organizacji ruchu podczas robót drogowych, gdzie uwidoczniono sposób ich
zabezpieczenia. Zabezpieczenie obejmuje zarówno bezpiecze stwo ruchu ko owego
pieszego jak i pracowników przebywaj cych w strefie roboczej. Projektowany obiekt
podczas realizacji nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka bezpiecze stwa i zdrowia
ludzi stosownie do § 4 rozporz dzenia jw. Kierownictwo budowy zobowi zane jest do
stosowania osobistych rodków bezpiecze stwa. Nale y przewidzie  odpowiednie
zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz mo liwo
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich s b – medyczne, ppo . itd.

14. PRZEPISY  ZWI ZANE

14.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
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14.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r w sprawie
szczegó owego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego.

14.3 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie

14.4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówie  publicznych z pó niejszymi
zmianami

14.5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia

14.6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

14.7 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

14.8 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

14.9 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

II. Roboty pomiarowe
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1 WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysoko ciowych przy
realizacji zadania ”Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 101114F, w I owej”. Ulica
Ogrodowa stanowi odr bny ci g ulicy jako ulica klasy „D”, maj cej swój pocz tek od
drogi powiatowej nosz cej tak e nazw  ulicy Ogrodowej. Przedmiotowa ulica, jako
droga wewn trzna stanowi dojazd do posesji jednorodzinnych oraz bloków
mieszkalnych tworz c cztery odga zienia dróg. W wyniku realizacji niniejszego
zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

1.1.1 droga nr 1 – ci g pieszo-jezdny, jezdnia o szeroko ci  5,00 m, ci gi piesze
z mo liwo ci  poruszania si  pojazdów, o szeroko ci od 0,80 m do 2,00 m. Jezdnia
kolor kostki szary 8 cm, ci gi piesze,  kolor czerwony 6 cm. Przekrój jezdni daszkowy
o i=2%. Pomi dzy jezdni  a ci gami pieszymi, cieki prefabrykowane betonowe
50x25x15 ; kraw nik betonowy 100x30x15 cm

           Km 0+245 – 0+284,00 szeroko  jezdni 6,00 m

1.1.2 droga nr 2 – do 0+097,50 droga wykonana w 2005r. Obecnie do wykonania odcinek
od 0+97,50 do 0+123,50 . Przekrój poprzeczny – spadek jednostronny i=2% do
projektowanych cieków prefabrykowanych betonowych po prawej stronie. Jezdnia
szeroko ci 6 m , z kostki szarej 8 cm ; pomi dzy jezdni  a parkingiem kraw nik
najazdowy

1.1.3 droga nr 3 – ci g pieszo –jezdny ; jezdnia od 0+000,00 do  0+018,00 szeroko ci
6m,od 0+018 do 0+115,00 szeroko ci 5m , z kostki betonowej szarej gr.8 cm ; spadek
daszkowy 2% ; chodniki z kostki czerwonej gr 6 cm o szeroko ci od 0,80m do 3,20m
; kraw nik betonowy 100x30x15 ; cieki prefabrykowane 15x25x15 cm

1.1.4 droga nr 4 - droga dojazdowa do posesji ; jezdnia szeroko ci 3m ; z kostki betonowej
szarej gr.8 cm ; spadek daszkowy 2%  ; kraw niki betonowe 100x30x15 cm

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  roboty pomiarowe przy liniowych
oraz powierzchniowych robotach ziemnych oraz konstrukcyjnych. W zakres robót
pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :

1.3.1 Wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowe punktów g ównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych

1.3.2 Uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami – wyznaczenie osi
1.3.3 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych – reperów roboczych
1.3.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
1.3.5 Zastabilizowanie punktów
1.4 Okre lenia podstawowe

Punkty g ówne trasy – punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowe
i ko cowe punkty trasy. Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s
zgodne z obowi zuj cymi normami, dokumentacj  techniczn , prawem budowlanym
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno
z dokumentacj  projektow  specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne.

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIA Y

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania prac geodezyjnych podano w specyfikacji technicznej
I. – Wymagania ogólne. Prace pomiarowe powinny by  wykonywane zgodnie
z obowi zuj cymi instrukcjami G ównego Urz du Geodezji i Kartografii. Zamawiaj cy
zobowi zany jest do przekazania Wykonawcy lokalizacji punktów g ównych osi trasy
oraz reperów. Przyj cie tych punktów powinno by  dokonane w obecno ci Inspektora
nadzoru. W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca
powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne, niezb dne do szczegó owego
wytyczenia robót. Wykonawca zobowi zany jest wytyczy  i zastabilizowa  w terenie,

ówne punkty drogi oraz punkty wysoko ciowe (repery robocze) i dostarczy
Wykonawcy szkic wytyczenia i wykaz punktów wysoko ciowych.
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2.2 Wyznaczenie punktów na osi

Tyczenie nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pa stwowej i innej osnowy geodezyjnej okre lonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by  przesuni te wi cej ni  3 cm
w stosunku do projektowanych. Powy sze roboty powinny by  wykonywane zgodnie
z Dokumentacj  Projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla
poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia kraw dzi nasypów i wykopów, nale y
stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku
nasypów o wysoko ci ponad 1m oraz wykopów g bszych ni  1m.

2.3 Wyznaczenie reperów roboczych

Rz dne punktów na osi nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 0,5 centymetra w stosunku
do rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysoko ciowe (repery)
nale y wyznaczy , co oko o 500m, a tak e dla ka dego punktu charakterystycznego
drogi. Punkty wysoko ciowe nale y umieszcza  poza granicami projektowanej drogi.
Powy sze roboty powinny by  wykonywane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz
w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego wykonania robót.

2.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi jezdni
(okre lenie granicy robót). Powy sze roboty powinny by  wykonywane zgodnie z
Dokumentacj  Projektow . Do wyznaczenie kraw dzi jezdni nale y stosowa  dobrze
widoczne paliki lub wiechy.

2.5 Materia y do utrwalenia punktów g ównych

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. Do utrwalenia punktów g ównych
trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki
betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50m. Pale drewniane umieszczone
poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie
rednic  od 0,15m do 0,20m i d ugo  od 1,50m do 1,70m. Do stabilizacji pozosta ych

punktów nale y stosowa  paliki drewniane o rednicy od 0,05m do 0,08m i d ugo ci
oko o 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe
o rednicy 5mm i d ugo ci od 0,04m do 0,05m.

3 SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Roboty zwi zane ze stabilizacj  i oznaczeniem g ównych elementów drogi oraz
roboczych punktów wysoko ciowych, b  wykonywane r cznie. Roboty pomiarowe
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zwi zane z wytyczeniem oraz okre leniem wysoko ciowym powy szych elementów,
wykonywane b  specjalistycznym sprz tem geodezyjnym przeznaczonym do tego
typu robót. Sprz t stosowany do wyznacze  powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci pomiaru.

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano specyfikacji technicznej
I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich
rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót.

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu.

5 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych
robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol
robót. Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtwarzaniem (wyznaczeniem)
trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wg ogólnych zasad okre lonych
w instrukcjach G ównego Urz du Geodezji i Kartografii. Sprawdzanie robót
pomiarowych nale y przeprowadzi  wg nast puj cych zasad:
– wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ciowe nale y sprawdza  na wszystkich

za amaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej w 5 miejscach na kilometr
– robocze punkty wysoko ciowe nale y sprawdza  niwelatorem na ca ym obszarze

budowy
– wyznaczanie nasypów i wykopów nale y sprawdza  ta  i szablonem

z poziomnic  co najmniej w 5 miejscach na kilometr oraz w miejscach budz cych
tpliwo

6 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót nale y
dokonywa  na bie co w ksi ce obmiarów.

7 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Odbiór prac zwi zanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
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liniowych robót w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protoko u kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada
Inspektorowi nadzoru. Odbiorom podlegaj  poszczególne etapy robót (odbiory
cz ciowe) – zgodnie z harmonogramem robót oraz roboty zanikaj ce.

8 PODSTAWY P ATNO CI

Warunki i terminy p atno ci zosta y szczegó owo ustalone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i umowie.

9 PRZEPISY ZWI ZANE

9.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
9.2 Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
9.3 Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
9.4 Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGIK.
9.5 Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGIK.
9.6 Instrukcja techniczna G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

III. Roboty ziemne
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1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania” Przebudowa ulicy Ogrodowej nr
101114F, w I owej”. Ulica Ogrodowa stanowi odr bny ci g ulicy jako ulica klasy „D”,
maj cej swój pocz tek od drogi powiatowej nosz cej tak e nazw  ulicy Ogrodowej.
Przedmiotowa ulica, jako droga wewn trzna stanowi dojazd do posesji jednorodzinnych
oraz bloków mieszkalnych tworz c cztery odga zienia dróg. W wyniku realizacji
niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

- droga nr 1 na odcinku L = km 0+035 –  0+284,00) , t.j. L=249 mb
- droga nr 2 na odcinku L = km 0+097,50  –  0+123,50) , L=26 mb
- droga nr 3 na odcinku L= km 0+ 000,00  –  0+115,00 , L=115 mb

               -     droga nr 4 na odcinku L= km 0+000,00 – 0 +051,00 , L=51mb

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  roboty ziemne:

1.3.1 Wykopy pod nawierzchnie utwardzone
1.3.2 Korytowanie
1.3.3 Profilowanie i zag szczanie pod a
1.3.4 Plantowanie
1.3.5 Wykopy pod kanalizacje

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
normami, dokumentacj  techniczn , prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.

1.4.1 boko  wykopu – odleg  mi dzy terenem a osi  koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.
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1.4.2 Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów.

1.4.3 Wywóz gruntu – odleg  wg ustale  Wykonawcy do miejsca sk adowania.
1.4.4 Dowóz gruntu – odleg  wg ustale  Wykonawcy, z jakiej odleg ci dostarczy grunt

nadaj cy si  do zag szczenia.
1.4.5 Wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu

badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno
z dokumentacj  projektow  specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne.

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIA Y

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materia y wbudowane winny posiada  stosowne atesty, aprobaty i wiadectwa.
W przypadku konieczno ci usuni cia humusu nale y zdj  warstw  i pryzmowa  na
sk adowisku, a po zako czeniu robót roz cieli  w miejscu, z którego zosta  zgarni ty.
W przypadku wyst pienia gruntów nieprzydatnych nale y je wywie  i zast pi
dowiezionym gruntem spe niaj cym wymagania. W przypadku kolizji z istniej
infrastruktur  podziemn  roboty nale y prowadzi  ze szczególn  ostro no ci .
Grunty rodzime i materia y nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów
oraz nadmiar gruntu nale y wywie  na wysypisko. Zapewnienie terenów na odk ad
nale y do obowi zków Wykonawcy.
Grunty w tym grunty z dowozu wykorzystywane do nasypów powinny by  sprawdzone
pod wzgl dem w ciwo ci geotechnicznych oraz posiada  akceptacj  Inspektora
nadzoru.
Roboty ziemne pod drogi, chodniki, parkingi, zjazdy i instalacje odwadniaj ce nale y
prowadzi  zgodnie z profilami pod nymi i poprzecznymi zawartymi w dokumentacji
technicznej.

2.1 Wykopy pod nawierzchnie utwardzone

Odchylenie rz dnych koryta gruntowego od rz dnych projektowanych nie powinna by
wi ksza ni  1cm.
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2.2 Korytowanie

Pod nawierzchnie drogow  nale y wykona  koryta, a grunt z korytowania nale y
odwie  na sk adowisko. Nale y wcze niej przygotowa  szpilki do prawid owego
ukszta towania koryta w planie i profilu. Szpilki nale y ustawi  w osi drogi i w rz dach
równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie szpilek powinno umo liwi  naci gni cie linek do wytyczenia robót
w odst pach nie wi kszych, ni  co 10m.

2.3 Profilowanie i zag szczanie pod a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze . Nale y sprawdzi  czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby by y, o co
najmniej 5cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. Je eli rz dne nie spe niaj  tego
warunku nale y spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez Inspektora
nadzoru i dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania dla górnej strefy korpusu
w ilo ci zapewniaj cej w ciwe rz dne. Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania
nale y wywie  na sk adowisko.
Bezpo rednio po profilowaniu nale y przyst pi  do zag szczenia. Wilgotno  gruntu
pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj
–20% +10%. Odchylenie rz dnych po profilowaniu w stosunku do rz dnych
projektowanych nie powinno by  wi ksze ni  1cm.

2.4 Plantowanie

Plantowanie polega na oczyszczeniu istniej cych rowów i przepustów z namu u,
wyprofilowaniu skarp i koron nasypów, nadaniu odpowiednich spadków w kierunku
przepustów i rowów. W tym celu nale y usun  nadmiar ziemi zalegaj cy w poboczu
projektowanej drogi oraz wyprofilowa  skarpy. Powierzchnie skarp wyrówna .
Odchylenie rz dnych po profilowaniu w stosunku do rz dnych projektowanych nie
powinno by  wi ksze ni  1cm.

2.5 Wykopy pod kanalizacje

Wykopy pod kanalizacje wykona  w miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem
cznie, a pozosta e mechanicznie. Przy zasypywaniu wykopów w okolicy studni nale y

obsypywa  je ziemi  równomiernie ze wszystkich stron. Rury PCV mo na uk ada  na
wyrównywanym pod u, je eli wyst puje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych
lub wirowych, niezawieraj cych kamieni. Przestrze  wykopu w obr bie rury nale y
wype ni  gruntem piaszczystym niezawieraj cym kamieni. Do wype nienia nie mo e
by  stosowany piasek pylasty, grunty spoiste oraz grunty zamarzni te. Wype nienie
przestrzeni w obr bie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed

eniem rury) warstwy gruntu niewi cego o grubo ci, co najmniej 15 oraz warstwy
o grubo ci, co najmniej 30cm nad rur . Po wykonaniu próby i odbiorze kanalizacji
mo na przyst pi  do zasypywania wykopu wraz z zag szczeniem. Wska nik
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zag szczenia gruntu ID powinien odpowiada  zaleceniom zawartym w normie PN-
59/B-04491.

3 SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Wykonawca zobowi zany jest do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Podstawowy oraz
drobny sprz t (koparki g sienicowe i ko owe, równiarki, samochody samowy adowcze,
zag szczarki, walce drogowe) w zale no ci od rodzaju robót. Stosowany sprz t
powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci robót.

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano specyfikacji technicznej
I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich
rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. Na
rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem. rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach publicznych
powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych
pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej
warunków obci aj  Wykonawc .

5 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych
robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol
robót. Kontrol  jako ci prac ziemnych nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.

6 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót,
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w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót nale y
dokonywa  na bie co w ksi ce obmiarów.
Odr bnie nale y prowadzi  obmiar robót zamiennych i dodatkowych, je eli ich
wykonanie zosta o ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych
zapisów w dzienniku budowy.

7 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Odbiorom podlegaj  poszczególne etapy robót (odbiory cz ciowe) – zgodnie
z harmonogramem robót oraz roboty zanikaj ce. Wykonawca jest zobowi zany
dostarczy  nast puj ce dokumenty:
- Projektow  dokumentacje powykonawcz
- Protoko y z dokonanych pomiarów
- Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci na zastosowane materia y

8 PODSTAWY P ATNO CI

Warunki i terminy p atno ci zosta y szczegó owo ustalone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i umowie.

9 PRZEPISY ZWI ZANE

Z realizacj  zadania wi  si  nast puj ce przepisy:

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
9.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materia ów wydane przez producentów
9.5 wiadectwa dopuszczenia materia ów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów..
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-70/B-10100 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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IV. Roboty drogowe – podbudowy
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1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru podbudów pod drog , zjazdy, chodniki i parkingi przy realizacji zadania
”Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 101114 F,w I owej”. Ulica Ogrodowa stanowi
odr bny ci g ulicy jako ulica klasy „D”, maj cej swój pocz tek od drogi powiatowej
nosz cej tak e nazw  ulicy Ogrodowej. Przedmiotowa ulica, jako droga wewn trzna
stanowi dojazd do posesji jednorodzinnych oraz bloków mieszkalnych tworz c cztery
odga zienia dróg. W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane
nast puj ce elementy:

- droga nr 1 na odcinku L = km 0+035 –  0+284,00) , t.j. L=249 mb
- droga nr 2 na odcinku L = km 0+097,50  –  0+123,50) , L=26 mb
- droga nr 3 na odcinku L= km 0+ 000,00  –  0+115,00 , L=115 mb

                        -     droga nr 4 na odcinku L= km 0+000,00 – 0 +051,00 , L=51mb

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  robót drogowych konstrukcyjnych
i obejmuj :

1.3.1 Podbudowy z kruszywa amanego pod jezdnie, zjazdy
1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
normami, dokumentacj  techniczn , prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.

1.4.1 Podbudowa – dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na
pod e.

1.4.2 Mieszanka mineralna – mieszanka sk adaj ca si  wy cznie z kruszywa
o odpowiedniej frakcji.
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno
z dokumentacj  projektow  specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne.

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIA Y

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materia y wbudowane winny posiada  stosowne atesty, aprobaty i wiadectwa.

2.1 Podbudowy z t ucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi

Podbudow  nale y wykona  z t ucznia kamiennego wg PN-84/S-96023. T ucze
powinien by  roz ony w warstwie o jednakowe grubo ci przy u yciu uk adarki lub
równiarki. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej
zag szczeniu i zaklinowaniu osi gn a grubo  projektowan  – 15cm dla
 zjazdów i 25cm dla jezdni. Kruszywo po roz eniu powinno by  przywa owane
dwoma przej ciami walca statycznego, g adkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym ni  30kN/m. Zag szczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocz  si  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo si
nak adaj cymi w kierunku osi jezdni. Zag szczanie podbudowy o jednostronnym
spadku powinno rozpocz  si  od dolnej kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami
pod nymi, cz ciowo si  nak adaj cymi w kierunku górnej kraw dzi. Po
przywa owaniu kruszywa grubego nale y roz  kruszywo drobne w równej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zag szczenia nale y u  walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo p ytow
zag szczark  wibracyjn  o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. grubo
warstwy lu nej kruszywa drobnego powinna by  taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zosta y wype nione kruszywem drobnym. Je li to konieczne
czynno  roz cielania i wibrowania kruszywa drobnego nale y powtórzy  do pe nego
wype nienia przestrzeni w kruszywie grubym. Po zag szczeniu ca y nadmiar kruszywa
drobnego nale y usun  z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawa y nad powierzchni  od 3mm do 6mm. Nast pnie warstwa powinna by
przywa owana walcem statycznym g adkim, albo walcem ogumionym o nacisku
jednostkowym nie mniejszym ni  50kN/m w celu dog szczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

2.2 Podbudowy z piasku pod chodniki

Podbudow  z piasku nale y rozk ada  w warstwie jednakowej grubo ci na
wyprofilowane, równe i pozbawione kolein pod e. Powierzchnia pod a powinna
by  sucha i czysta. Roz ona warstw powinna mie  tak  grubo , aby ostateczna
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grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci zaprojektowanej. Podbudowa winna by
roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie w ciwych spadków i wysoko ci. Po
ko cowym wyprofilowaniu piasku nale y natychmiast przyst pi  do jej zag szczenia
przez wa owanie lub przy u yciu zag szczarek p ytowych albo ubijakami
mechanicznymi. Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie
zag szczania powinny by  wyrównane poprzez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni.
Wilgotno  zag szczonego piasku powinna by  równa wilgotno ci optymalnej zgodnie
z PN-88/B-04481. Je eli piasek zosta  nadmiernie zawilgocony powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  piasku jest zbyt ma a
piasek powinien by  zwil ony wod  i równomiernie wymieszany

3 SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Wykonawca zobowi zany jest do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Podstawowy oraz
drobny sprz t (równiarki, samochody samowy adowcze, zag szczarki, walce drogowe)
w zale no ci od rodzaju robót. Stosowany sprz t powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci robót.

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano specyfikacji technicznej
I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich
rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. Na
rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem. rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach publicznych
powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych
pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej
warunków obci aj  Wykonawc .

5 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych
robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol
robót. Kontrol  jako ci prac nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.

6 OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót nale y
dokonywa  na bie co w ksi ce obmiarów.
Odr bnie nale y prowadzi  obmiar robót zamiennych i dodatkowych, je eli ich
wykonanie zosta o ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych
zapisów w dzienniku budowy.

7 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Odbiorom podlegaj  poszczególne etapy robót (odbiory cz ciowe) – zgodnie
z harmonogramem robót oraz roboty zanikaj ce. Wykonawca jest zobowi zany
dostarczy  nast puj ce dokumenty:
- Projektow  dokumentacje powykonawcz
- Protoko y z dokonanych pomiarów
- Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci na zastosowane materia y

8 PODSTAWY P ATNO CI

Warunki i terminy p atno ci zosta y szczegó owo ustalone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i umowie.

9 PRZEPISY ZWI ZANE

Z realizacj  zadania wi  si  nast puj ce przepisy:.
9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
9.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materia ów wydane przez producentów
9.5 wiadectwa dopuszczenia materia ów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podzia , nazwy, okre lenia.
PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. amane do nawierzchni

drogowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i pospó ka.
PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

V. Roboty drogowe – nawierzchnie
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1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru nawierzchni drogi, zjazdów, parkingów i chodników przy realizacji zadania
”Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 101114 F,w I owej”. Ulica Ogrodowa stanowi
odr bny ci g ulicy jako ulica klasy „D”, maj cej swój pocz tek od drogi powiatowej
nosz cej tak e nazw  ulicy Ogrodowej. Przedmiotowa ulica, jako droga wewn trzna
stanowi dojazd do posesji jednorodzinnych oraz bloków mieszkalnych tworz c cztery
odga zienia dróg. W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane
nast puj ce elementy:

- droga nr 1 na odcinku L = km 0+035 –  0+284,00) , t.j. L=249 mb
- droga nr 2 na odcinku L = km 0+097,50  –  0+123,50) , L=26 mb
- droga nr 3 na odcinku L= km 0+ 000,00  –  0+115,00 , L=115 mb

               -    droga nr 4 na odcinku L= km 0+000,00 – 0 +051,00 ,      L=51mb

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wykonanie robót drogowych
nawierzchniowych i wyko czeniowych:

1.3.1 Jezdnie z kostki betonowej
1.3.2 Zjazdy  z kostki betonowej
1.3.3 Chodniki z kostki betonowej
1.3.4 Znaki pionowe i poziome

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
normami, dokumentacj  techniczn , prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
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1.4.1 Warstwa wi ca – warstwa znajduj ca si  pomi dzy warstw cieraln , a podbudow
zapewniaj ca roz enie napr  w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow .

1.4.2  Warstwa cieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo redniemu
oddzia ywaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno
z dokumentacj  projektow  specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne.

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIA Y

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materia y wbudowane winny posiada  stosowne atesty, aprobaty i wiadectwa.

2.1 Jezdnie z kostki betonowej

Nawierzchni  jezdni wykona  z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego.
Po  wykonaniu  korytowania  i  zag szczania  pod a  nale y  ustawi cieki  z  elementów
prefabrykowanych o wym. 50x25x15cm (na awie betonowej B-10) ograniczaj ce
jezdnie. Nast pnie nale y u  warstw  podbudowy zasadniczej t ucznia grubo ci
25cm. Na tak przygotowanym pod u nale y uk ada  na posypce piaskowo–
cementowej gr. 5cm nawierzchnie z kostki betonowej w taki sposób, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosi y od 2mm do 3mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5cm wy ej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy  w czasie wibrowania podsypka ulega
zag szczeniu. Po u eniu kostki szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie
zamie  powierzchni  u onych kostek i przyst pi  do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek betonowych stosowa  wibratory p ytowe z os on
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zbrudzeniem.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa
walca. Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny piaskiem i zamie
nawierzchni .

2.2 Zjazdy z kostki betonowej

W obr bie wjazdów na posesje i parkingów wykona  nawierzchni  z kostki betonowej
gr. 8cm koloru czerwonego. Po wykonaniu korytowania i zag szczania pod a nale y
ustawi  kraw niki betonowe proste o wym. 15x30x100cm (na awie betonowej B-10
z oporem) ograniczaj ce wype nienie wjazdów i parkingów kostk . Nast pnie nale y
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 warstw  podbudowy zasadniczej t ucznia grubo ci 15cm. Na tak
przygotowanym pod u nale y uk ada  na posypce piaskowo–cementowej gr. 5cm
nawierzchnie z kostki betonowej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosi y od 2mm do 3mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5cm wy ej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdy  w czasie wibrowania podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie
powierzchni  u onych kostek i przyst pi  do ubijania nawierzchni. Do ubijania
nawierzchni z kostek betonowych stosowa  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Do zag szczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca. Po ubiciu
nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny piaskiem i zamie  nawierzchni .

2.3 Chodniki z kostki betonowej

W obr bie chodników po wykonaniu korytowania i zag szczania pod a pod chodniki
nale y ustawi  obrze a betonowe o wym. 8x30x75/100cm na podsypce piaskowej.
Nast pnie nale y u  na podsypce piaskowej gr. 5cm, warstw cieraln  z kostki
betonowej gr. 6cm koloru czerwonego. Prawid owe odwodnienie powierzchniowe,
projektowanych nawierzchni zapewnione jest poprzez w ciwy uk ad spadków
poprzecznych i pod nych.

2.4 Znaki pionowe i poziome

Znaki drogowe pionowe nale y umie ci  na s upkach z rur stalowych umocowanych
w fundamentach betonowych wykonanych z betonu B20. do s upków przymocowa
tarcze znaków.
Oznakowanie poziome wykona  poprzez wstawienie pasów kostki o kolorze
odwrotnym do wype nienia, równie  wzd cieków wykona  na jezdni pasy w kolorze
czerwonym.

3 SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Wykonawca zobowi zany jest do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Podstawowy oraz
drobny sprz t (równiarki, samochody samowy adowcze, zag szczarki, walce drogowe)
w zale no ci od rodzaju robót. Stosowany sprz t powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci robót.

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano specyfikacji technicznej
I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich
rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. Na
rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
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przemieszczeniem. rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach publicznych
powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych
pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej
warunków obci aj  Wykonawc .

5 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych
robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol
robót. Kontrol  jako ci prac nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.

6 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót nale y
dokonywa  na bie co w ksi ce obmiarów.
Odr bnie nale y prowadzi  obmiar robót zamiennych i dodatkowych, je eli ich
wykonanie zosta o ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych
zapisów w dzienniku budowy.

7 ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegaj  poszczególne etapy robót (odbiory cz ciowe) – zgodnie
z harmonogramem robót oraz roboty zanikaj ce. Wykonawca jest zobowi zany
dostarczy  nast puj ce dokumenty:
- Projektow  dokumentacje powykonawcz
- Protoko y z dokonanych pomiarów
- Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci na zastosowane materia y

8 PODSTAWY P ATNO CI

Warunki i terminy p atno ci zosta y szczegó owo ustalone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i umowie.

9 PRZEPISY ZWI ZANE
Z realizacj  zadania wi  si  nast puj ce przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
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9.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materia ów wydane przez producentów
9.5 wiadectwa dopuszczenia materia ów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i pospó ka.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia , nazwy,

okre lenia.
PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

VI. Odwodnienie
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1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru odwodnienia nawierzchni drogi, zjazdów, parkingów i chodników przy
realizacji zadania ”Przebudowa  ulicy Ogrodowej nr 101114 F,w I owej”. Ulica
Ogrodowa stanowi odr bny ci g ulicy jako ulica klasy „D”, maj cej swój pocz tek od
drogi powiatowej nosz cej tak e nazw  ulicy Ogrodowej. Przedmiotowa ulica, jako
droga wewn trzna stanowi dojazd do posesji jednorodzinnych oraz bloków
mieszkalnych tworz c cztery odga zienia dróg. W wyniku realizacji niniejszego
zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

- droga nr 1 na odcinku L = km 0+035 –  0+284,00) , t.j.  L=249 mb
- droga nr 2 na odcinku L = km 0+097,50  –  0+123,50) , L=26 mb
- droga nr 3 na odcinku L = km 0+ 000,00  –  0+115,00 ,  L=115 mb

              -     droga nr 4 na odcinku  L = km 0+000,00 – 0 +051,00 ,     L=51mb

Odprowadzenie wód opadowych na poszczególnych odcinkach odbywa  si  b dzie
poprzez spadki poprzeczne i pod ne do projektowanych i istniej cych wpustów
ulicznych (WP), które w czone zostan  do projektowanych i istniej cych studni
rewizyjnych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wykonanie robót zwi zanych
z odwodnieniem nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na posesje:

1.3.1 Wpusty uliczne
1.3.2 Studzienki rewizyjne
1.3.3 Przykanaliki
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1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
normami, dokumentacj  techniczn , prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno
z dokumentacj  projektow  specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne.

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIA Y

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materia y wbudowane winny posiada  stosowne atesty, aprobaty i wiadectwa.

2.1 Wpusty uliczne

Wpusty uliczne eliwne o wymiarach 45x65cm (wg PNB57-H 74081) ustawi  za
po rednictwem pier cieni odci aj cych na studzienkach wykonanych z prefabrykatów
betonowych o rednicy Ø 500mm ustawionych na p ycie betonowej B 20 i podbudowie
z t ucznia. G boko  studzienek wpustowych winna wynosi  oko o 2,00m w tym
osadnik 1,00m. Z cza kr gów uszczelni  kitem asfaltowym. Wszystkie studzienki na
zewn trz izolowa  bitizolem 2xR+P. Po czenia przewodu kanalizacji PVC ze cian
studzienki wykona  w tulejach z PVC.

2.2 Studzienki rewizyjne

Studzienk  rewizyjn  nale y wykona  w typowym rozwi zaniu z kr gów betonowych
Ø 1200mm ustawionych na p ycie betonowej B 14 i podbudowie z betonu B 7,5.
Przykrycie studzienki elbetow  p yt  nastudzienn  Ø 1400mm na pier cieniu
odci aj cym z w azem eliwnym typu ci kiego Ø 600mm. Wewn trz studzienek
nale y zamontowa  stopnie w azowe. Z cza kr gów uszczelni  kitem asfaltowym.
Wszystkie studzienki na zewn trz izolowa  bitizolem 2xR+P. Po czenia przewodu
kanalizacji PVC ze cian  studzienki wykona  w tulejach z PVC. W dnie studzienki
kanalizacyjnej wyrobi  kinety z betonu.

2.3 Przykanaliki
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Przykanaliki z projektowanych wpustów zaprojektowano rur PVC o rednicy
Ø 150mm. do kanalizacji zewn trznej, czonych elastycznym pier cieniem gumowym
klasy „S”.

2.4 Zasada uk adania rur PCV

Przewody PCV mo na uk ada  przy temperaturze od 0  do 30 ,  jednak  optymalne  to
temperatura +6  do +15 . Rury PCV mo na uk ada  na wyrównywanym pod u, je eli
wyst puje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub wirowych, niezawieraj cych
kamieni. Przestrze  wykopu w obr bie rury nale y wype ni  gruntem piaszczystym
niezawieraj cym kamieni. Do wype nienia nie mo e by  stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste oraz grunty zamarzni te. Wype nienie przestrzeni w obr bie przewodu
rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed u eniem rury) warstwy gruntu
niewi cego o grubo ci, co najmniej 10cm oraz warstwy o grubo ci, co najmniej 30cm
nad rur . Po wykonaniu próby i odbiorze kanalizacji mo na przyst pi  do zasypywania
wykopu wraz z zag szczeniem. Wska nik zag szczenia gruntu ID powinien odpowiada
zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-04491.
Zasypywanie wykopów sk ada si  z dwóch warstw:
- Warstwy ochronnej grubo ci 30,0cm ponad powierzchnie rury z piasku drobno lub

rednio ziarnistego bez grud i kamieni
- Warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego
Ziemia w obr bie przewodu powinna by  starannie zag szczona. Wa ne jest dobre
zag szczenie gruntu wype niaj cego w bocznych strefach przewodu, gdy  zabezpiecza
to rur  przed deformacj  na skutek wyst puj cych nacisków statycznych
i dynamicznych. Ziemi  z wykopów oraz humus wywie  i sk adowa  w miejscu do
tego przeznaczonym. Ziemi  nale y u  do zasypania wykopów po zako czeniu prac
przy kolektorach zasypuj c warstwami grubo ci co 15 cm, pozosta  ziemie wywie  na
miejsce wskazane przez inwestora (oko o 1km).

2.5 Próby szczelno ci kanalizacji

Przewody kanalizacyjne powinny by  poddane badaniom w zakresie szczelno ci na
eksfiltracj cieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kana u. Próby
szczelno ci wykona  zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie
powinno by  nap ywów wody do kana u w czasie trwania infiltracji.
Po ustabilizowaniu si  zwierciad a wody w studzienkach nie powinno by  ubytków
wody w studzience po onej wy ej w czasie:
- 30 minut dla odcinka o d . 50m
- 60 minut dla odcinka o d . Ponad 50m
Poziom zwierciad a wody przy badaniu na eksfiltracj  w studzience wy ej po onej,
powinien mie  rz dn  ni sz  co najmniej o 0,5m w stosunku do rz dnej terenu
w miejscu studzienki ni szej.
Wyniki prób szczelno ci uj  nale y w protoko ach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru i u ytkownika.

3 SPRZ T
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Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Wykonawca zobowi zany jest do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Podstawowy oraz
drobny sprz t (równiarki, samochody samowy adowcze, zag szczarki, walce drogowe)
w zale no ci od rodzaju robót. Stosowany sprz t powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci robót.

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano specyfikacji technicznej
I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich
rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. Na
rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem. rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach publicznych
powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych
pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej
warunków obci aj  Wykonawc .

5 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych
robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol
robót. Kontrol  jako ci prac nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.

6 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót nale y
dokonywa  na bie co w ksi ce obmiarów.
Odr bnie nale y prowadzi  obmiar robót zamiennych i dodatkowych, je eli ich
wykonanie zosta o ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych
zapisów w dzienniku budowy.

7 ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegaj  poszczególne etapy robót (odbiory cz ciowe) – zgodnie
z harmonogramem robót oraz roboty zanikaj ce. Wykonawca jest zobowi zany
dostarczy  nast puj ce dokumenty:
- Projektow  dokumentacje powykonawcz
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- Protoko y z dokonanych pomiarów
- Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci na zastosowane materia y

8 PODSTAWY P ATNO CI

Warunki i terminy p atno ci zosta y szczegó owo ustalone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i umowie.

9 PRZEPISY ZWI ZANE
Z realizacj  zadania wi  si  nast puj ce przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
9.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materia ów wydane przez producentów
9.5 wiadectwa dopuszczenia materia ów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe.
PN-87/H-74051/02 W azy kana owe klasy B,C,D.
PN –64/H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-93/C-89218 Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
PN-H-74051:1994  W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-93/H-74124 Zwie czenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach u ytkowanych przez pojazdy i pieszych.


