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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

dla zadania pt.: 

„PRZEBUDOWA DROGI D ĄBROWKA – ŁACZKI  

NA ODCINKU NR I DŁUGOŚCI 0 + 941,15 KM”  

NA ODCINKU NR II DŁUGOŚCI 0 + 105,00 KM” 

 

I. Część ogólna 

1. Zakres rzeczowy obj ęty zamówieniem: 

Roboty drogowe obejmują wykonanie na odcinku nr I o długości 941,15 m od km 0 + 000,00 do km 0 + 

941,15 i odcinku nr II o długości 105,00 m od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00 robót w granicach pasa 

drogowego, wykonanie nowych poboczy z mieszaniny kruszywa naturalnego i łamanego, wykonanie 

wyrównania istniejącej nawierzchni twardej nieulepszonej warstwą tłucznia kamiennego gr. 10cm w części 

15cm, oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm. 

Konstrukcja do wykonania: 

Konstrukcja nawierzchni ulepszonej:  
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025 dla KR 1, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłuczeń kamienny lub 

destrukt pozyskany z rozbiórki dróg. 

Pobocza: 
• Pobocza projektuje się z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (50/50%) frakcji 0/31,5mm 

zagęszczonego mechanicznie (wg PN-S-06102). 

 

1. Obowi ązki Wykonawcy 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i 

inwentaryzacja powykonawcza , 

• oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie 

oznakowania w czasie  wykonywania robót,   

• zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza, 

• ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie 

materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty 

odbioru końcowego, 

• doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy, 

• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,  

• naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim 

lub uszkodzeniem mienia publicznego, 

• zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji, 

• zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z 

właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty 

wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. 

 

3. Warunki realizacji zamówienia 

Roboty wykonać zgodnie z: 
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• projektem budowlanym w zakresie objętym zamówieniem, 

• obowiązującymi normami i przepisami, 

• zaleceniami inwestora, 

• protokółem ZUD 

 

4. Przepisy prawa 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, 

o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac. 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót. 

 

II. Część drogowa 

 

1.Roboty przygotowawcze 

Oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w 

czasie wykonywania robót.  

 

2.Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową remontu drogi należy przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć 

przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające 

jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.  

 

3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98. 

Roboty ziemne obejmują wykonanie zakresu zgodnie z projektem w liniach rozgraniczających z 

uwzględnieniem plantowania.  

Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98.  Roboty ziemne w rejonie drzew należy 

wykonywać ręcznie. 

Roboty ziemne obejmują profilowanie istniejących poboczy za pomocą równiarek z uwzględnieniem wywozu 

powstałego urobku. 

 

4.Podbudowa 

4.1.Podbudowa  

Obejmuje wykonanie n/w robót: 

• profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod 

warstwy konstrukcyjne, 

• podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego gr. 10 cm w części 15cm na istniejącej nawierzchni, 

• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23 cm w miejscu poszerzenia nawierzchni. 
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4.2.Materiały 
 

4.2.1. Podbudowa jednowarstwowa w miejscu istniej ącej nawierzchni oraz podbudowa 

dwuwarstwowa w miejscu poszerzania nawierzchni z kr uszywa kamiennego łamanego stabilizowana 

mechanicznie. 

Podbudowę należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-

11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o 

uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał 

rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej po zagęszczeniu o ostatecznej grubości po 

zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną. 
 

5. Nawierzchnia. 

Roboty obejmują wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu KR-1 wg normy PN-

S-96025/2000 z regulację wysokościową urządzeń podziemnych np. skrzynki do zasuw, hydrantów, 

wpustów, włazów do studni rewizyjnych/ koszt uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej/. 
 

5.1. Materiały. 

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 zgodnie z normy PN-S-

96025/2000.  

Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na 

masę do wykonania poszczególnych warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego. 

 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

 

8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót 

w terminie przewidzianym umową. 

 

9. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: 

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań: 

dla podbudowy z kruszywa łamanego – nośność, szerokość, 

dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, – skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik 

zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie. 

 

10.Odbiór ko ńcowy. 
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Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy 

przygotować dokumentację powykonawczą: 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

• projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• wyniki badań zagęszczenia gruntu w korycie oraz wymienionych w pkt. 4 i 9  

• badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000, 

• atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. 

rury,  kręgi, korytka, beton, kruszywo itp.)  

• oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, 

 

11. Warunki płatno ści 

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają 

całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR. 

 

Uwagi i zalecenia wymienione powy żej nale ży uwzgl ędnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do 

tabeli kosztowej.  
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