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1. WST P
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych
asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotycz  równie  dla
SST sporz dzanych indywidualnie.
1.4. Okre lenia podstawowe

yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku
nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w
przypadku mostów ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawc  i projektantem.
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1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
po czenia.
1.4.13. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na
podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub
pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót
w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci
materia ów oraz robót.
1.4.18. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze
roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa
mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni.
Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e
zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj .
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzia ania mrozu.
Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni le cej powy ej.
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Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed
uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania.
1.4.28. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.31. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego
lub ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych
przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich
zwierz t itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany,

upów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami), prz a
mostowego.
1.4.39. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego.
1.4.40. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy
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mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu
pieszego.
1.4.41. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-

ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na
terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i
wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow
dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow .
Dane okre lone w dokumentacji projektowej b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  i wp ynie
to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)
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Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów
(jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót
projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w
ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez
In yniera/Kierownika projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych
przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez
In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  kontraktow .
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w
tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych
przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez
In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  kontraktow .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
mo liwo ci  powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
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Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t

przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym

od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez

uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma
zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie
budowy i powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera/Kierownika
projektu i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa
roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .

In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych
pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i
uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o
ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu
mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy
powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w
obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy.
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W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót

przez In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera/Kierownika
projektu powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami
i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie
informowa  In yniera/Kierownika projektu o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia
maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub
wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one
In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego.
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i post powa  zgodnie z jego
poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach,
In ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu
wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
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Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z
danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj
zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i
selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
pochodz cych ze róde  miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si
potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów
miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do
wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które
zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  In yniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i
one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli

Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych
materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju
materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do
kontroli przez In yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane
w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej
partii materia ów pod wzgl dem jako ci.

W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by
spe nione nast puj ce warunki:
In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
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In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale
w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
In yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu,
nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót
opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika projektu.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ,
usuni te przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si
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skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia
materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na
rozwa an  kwesti .

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez
Wykonawc  w czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci
Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :
organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych
robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji
In ynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
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sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz
robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da  od
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania
jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót
zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie
stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te

 tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w
pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone
przez In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada
wykonywanych przez In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej
woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika
projektu.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/
Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów
z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w
programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu

In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.

In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników w asnych bada
kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi
badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e
raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow
i SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez
Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje

In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które
posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
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aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1
i które spe niaj  wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST,
ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu
robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem
osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym,
bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci i
harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i
ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do
wydawania polece  Wykonawcy robót.
(2) Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w
jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
In yniera/Kierownika projektu.
(4) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
nast puj ce dokumenty:
pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
protoko y przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protoko y odbioru robót,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj  na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika
projektu 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 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
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Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika
projektu na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

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

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne
wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym
stanie, w ca ym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia

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

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca
szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom
odbioru:
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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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 robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie

umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
In yniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i
robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji
i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce ,
oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
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recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ,
deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,
geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa p atno ci
9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
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projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikaj cych z post pu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,
op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i
drena u,
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,
poziomych, barier i wiate ,
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi zane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi
zmianami).
Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi
zmianami).
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót

I. Roboty drogowe

A. Roboty pomiarowe

B. Roboty ziemne

C. Roboty drogowe – podbudowy

D. Roboty drogowe – nawierzchnie

E. Odwodnienie
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1 WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

A. Roboty pomiarowe
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysoko ciowych przy
realizacji zadania ” Remont ulicy Blacharskiej w I owej ”. W wyniku realizacji
niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

0+000,00 – 0+282,50 – prosta o L = 282,50 m
0+282,50 – – za amanie w prawo o warto ci 90 stopni
0+282,50 – 0+382,00 – prosta o L = 99,50 m
0+382,00 – – za amanie w prawo o warto ci 90 stopni
0+382,00 – 0+499,00           - prosta o L= 117,00 m

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi cz   ul. Blacharskiej , szeroko  korony drogi
wynosi 5m, rz dne graniczne przekroju pod nego wynosz  125,94 – 126,08 m npm

B. Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania jak wy ej . W wyniku realizacji
niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

Remont drogi  na odcinku L = km 0+000 – 0+499,00)
odprowadzenie wód powierzchniowych

C. Podbudowy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru podbudowy pod drog  przy realizacji zadania j/w. W wyniku realizacji
niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

warstwa ods czaj ca grubo ci 10 cm
podbudowa z t ucznia kamiennego o grubo ci warstwy 15cm

D. Nawierzchnie

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru nawierzchni drogi przy realizacji zadania j/w. W wyniku realizacji niniejszego
zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

nawierzchnie asfaltowe – warstwa cieralna z betonu asfaltowego o gr. 6cm
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E. Odwodnienie

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru odwodnienia nawierzchni drogi przy realizacji zadania j/w. W wyniku
realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:

-       na odcinku 0+000,00 – 0+382 ,00
   ciek betonowy prefabrykowany 500x600x150 mm u ony na awie
   betonowej

-       trzy studzienki odciekowe 500mm , z pod czeniem przewodem pvc 160
        mm do istniej cych rowów odkrytych

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 :

A. Roboty pomiarowe

przy liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych oraz robotach
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

B. 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

C. Roboty drogowe – podbudowy

1.3.1 Warstwa ods czaj ca z piasku gruboziarnistego gr.10 cm
1.3.2 Podbudowa z kruszywa amanego gr.15 cm

D. Roboty drogowe – nawierzchnie

1.3.1 Nawierzchnie asfaltowe o strukturze zamkni tej D-50-70 – warstwa cieralna gr.6 cm
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E. Odwodnienie

1.3.1 Rowy przydro ne
1.3.2 ciek betonowy prefabrykowany 500x600x150 mm
1.3.3 Studzienki ciekowe 500mm

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. Dodatkowo dla poszczególnych robót:

A. Roboty pomiarowe

Punkty g ówne trasy – punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowe
i ko cowe punkty trasy.

B. Roboty ziemne

boko  wykopu – odleg  mi dzy terenem a osi  koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.

Wywóz gruntu – odleg  wg ustale  Wykonawcy do miejsca
sk adowania.

Dowóz gruntu – odleg  wg ustale  Wykonawcy, z jakiej odleg ci
dostarczy grunt nadaj cy si  do zag szczenia.

Wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu
badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12.

C. Roboty drogowe – podbudowy

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

Mieszanka mineralna – mieszanka sk adaj ca si  wy cznie z kruszywa
amanego o odpowiedniej frakcji.

D. Roboty drogowe – nawierzchnie

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 .

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

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
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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.

A. Roboty pomiarowe

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.

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.
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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.

B. Roboty ziemne

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 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.

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
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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.

C. Roboty drogowe – podbudowy

2.1 Warstwa ods czaj ca z piasku gruboziarnistego – warstwa o grubo ci 10 cm po
zag szczeniu pod a i frakcji 0,2-0,8 mm

2.2 Podbudowy z kruszywa amanego

Podbudow  nale y wykona  z kruszywa amanego – mieszanka optymalna wg PN-
84/S-96023. Kruszywo grube do 63mm powinno by  roz one 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. Kruszywo grube 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
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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

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.

D. Roboty drogowe – nawierzchnie

Nawierzchnie asfaltowe nale y wykona  z mieszanki mineralno asfaltowej
wg PN-74/S-96022 dla ruchu lekkiego

2.1 Nawierzchnie asfaltowe – warstwa cieralna gr. 6 cm

Warstw cieraln  grubo ci 6 cm nale y wykona  z mieszanki mineralno-asfaltowej
wg PN-74/S-96022. Warstw cieraln  uk ada  na warstwie , która powinna by  równa
i pozbawiona kolein. Powierzchnia podbudowy powinna by  sucha i czysta. Przed
roz eniem betonu asfaltowego warstw  podbudowy nale y skropi  emulsj  asfaltow
w celu odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego. Mieszanka mineralno-
asfaltowa musi by  dostarczana z otaczarki gwarantuj cej w ciw  jako . Dozowanie
sk adników mieszanki powinno odbywa  si  przy u yciu wagi sterowanej
automatycznie. Receptura podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu mieszanki do miejsca wbudowania nie mo e przekroczy  jednej godziny.
Uk adanie mieszanki mo e odbywa  si  jedynie przy u yciu mechanicznej uk adarki
o wydajno ci skorelowanej z wydajno ci  otaczarki i posiadaj cej wyposa enie
umo liwiaj ce:
– automatyczne sterowanie pozwalaj ce u enie warstwy zgodnie z niwelet

i danej grubo ci
– elementy wibruj ce do wst pnego zag szczania z regulacj  cz stotliwo ci

i amplitudy drga
– urz dzenie do podgrzewania elementów roboczych uk adarki
Warstwa  z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenie w ci gu
doby nie jest ni sza ni  5oC. Nie dopuszcza si  uk adania betonu asfaltowego podczas
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Nawierzchni  zag ci  zestawem walców ogumionym i stalowym lub mieszanym.
Zag szczane nale y rozpocz  od kraw dzi drogi ku rodkowi. Z cza w nawierzchni
powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
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E. Odwodnienie

W celu odprowadzenia wód opadowych z remontowanej drogi nale y u   ciek  z
kszta tek betonowych prefabrykowanych 500x600x150mm. Prefabrykaty posadowi  na
awie betonowej z betonu B15 o grubo ci 15cm. W celu odprowadzenia wód do

przydro nych rowów cieki doprowadzi  do studzienek ciekowych 500 mm , od
których b  odprowadzone przewody pvc 160 mm do czynnych rowów
melioracyjnych.

D. Sprz t

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania
ogólne.

A. Roboty pomiarowe

Roboty zwi zane ze stabilizacj  i oznaczeniem g ównych elementów drogi oraz
roboczych punktów wysoko ciowych, b  wykonywane r cznie. Roboty pomiarowe
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.

B. Roboty ziemne

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)
w zale no ci od rodzaju robót. Stosowany sprz t powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci robót.

C. Roboty drogowe – podbudowy

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

D. Roboty drogowe – nawierzchnie

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.
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E. Odwodnienie

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 w zale no ci od rodzaju robót. Stosowany sprz t powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dok adno ci robót.

3 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 .

4 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.

Roboty pomiarowe

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

Roboty ziemne

Kontrol  jako ci prac ziemnych nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.
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Roboty drogowe – podbudowy

Kontrol  jako ci wykonania podbudów nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.

Roboty drogowe – nawierzchnie

Kontrol  jako ci wykonania nawierzchni nale y prowadzi  w oparciu w ciwe normy.

Odwodnienie

Kontrol  jako ci wykonania robót zwi zanych z odwodnieniem drogi nale y prowadzi
w oparciu w ciwe normy.

5 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.

6 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne.
Odbiór prac zwi zanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
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.

7 PODSTAWY P ATNO CI

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

8 PRZEPISY ZWI ZANE

8.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
8.2 Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
8.3 Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
8.4 Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGIK.
8.5 Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGIK.
8.6 Instrukcja techniczna G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
8.7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
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8.8 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

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

8.10 Instrukcje stosowania materia ów wydane przez producentów
8.11 wiadectwa dopuszczenia materia ów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
8.12 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.
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.
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.


