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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT     
dla zadania pt.: 

 
„REMONT DROGI WE WSI OSTRÓW”  

  
 
I. Czę ć ogólnaI. Czę ć ogólnaI. Czę ć ogólnaI. Czę ć ogólna    

1.1.1.1. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem:Zakres rzeczowy objęty zamówieniem:Zakres rzeczowy objęty zamówieniem:Zakres rzeczowy objęty zamówieniem:    
Roboty drogowe obejmują wykonanie na odc. o d ugo ci 731,08 m od km 0 + 000,00 do km 0 + 731,08 robót 
ziemnych w granicach pasa drogowego, wykonanie podbudowy z t ucznia gr. 10 cm dla ruchu KR-1,  
warstwy cieralnej gr. 4 cm pobocza z mieszanki kruszywa amanego i naturalnego. 
Konstrukcja do wykonania: 

· warstwa cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm  dla ruchu KR-1,  
· podbudowa z t ucznia kamiennego gr. 10 cm dla ruchu KR-1, 

1.1. Konstrukcja poboczy 
• Mieszanka kruszywa amanego i naturalnego gr. 10 cm 

Konstrukcja do wykonania: 
 

2.2.2.2. Obowiązki WykonawcyObowiązki WykonawcyObowiązki WykonawcyObowiązki Wykonawcy    

• zapewnienie pe nej obs ugi 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 odpowiedzialno ć za ochronę robót i za wszystkie 
materia y oraz urządzenia u ywane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty 
odbioru ko cowego, 

• doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy, 
• uporządkowanie terenu budowy po zako czeniu robót,  
• naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim 

lub uszkodzeniem mienia publicznego, 
• zapewnienie dojazdu i doj cia pieszym do posesji, 
• zawiadomienie w a cicieli urządze  podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z 

w a cicielami stanu technicznego tych urządze . W rejonie urządze  podziemnych roboty 
wykonywać w uzgodnieniu z w a cicielami urządze . 

 
3. Warunki realizacji zamówi3. Warunki realizacji zamówi3. Warunki realizacji zamówi3. Warunki realizacji zamówieniaeniaeniaenia    
Roboty wykonać zgodnie z: 

• projektem budowlanym w zakresie objętym zamówieniem, 
• obowiązującymi normami i przepisami, 
• zaleceniami inwestora, 
• protokó em ZUD 
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4. Przepisy prawa4. Przepisy prawa4. Przepisy prawa4. Przepisy prawa    
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony rodowiska, ochrony przeciwpo arowej, bezpiecze stwa 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 uszkodze  w trakcie wykonywanych robót. 

 
II.II.II.II. Czę ć drogowaCzę ć drogowaCzę ć drogowaCzę ć drogowa    

 
1.Roboty przygotowawcze1.Roboty przygotowawcze1.Roboty przygotowawcze1.Roboty przygotowawcze    
Oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w 
czasie wykonywania robót.  
    

2.Roboty pomiarowe2.Roboty pomiarowe2.Roboty pomiarowe2.Roboty pomiarowe    
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi nale y 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegó owego wytyczenia robót. O  trasy 
nale y wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z 
dok adno cią do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne, po rednie trasy muszą mieć oznaczenia 
okre lające jednoznacznie w sposób trwa y charakterystykę i po o enie tych punktów.  
 
3.3.3.3.    Roboty ziemne Roboty ziemne Roboty ziemne Roboty ziemne     
Roboty ziemne dla robót drogowych nale y 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 nale y 
wykonywać ręcznie. 
    

4444.Podbudowa.Podbudowa.Podbudowa.Podbudowa    
4444.1.Podbudowa .1.Podbudowa .1.Podbudowa .1.Podbudowa     
Obejmuje wykonanie n/w robót na w ączeniach w ulice boczne: 

• profilowanie pod o a z zagęszczeniem do wska nika zagęszczenia Is nie mniejszego ni  1,00 pod 
warstwy konstrukcyjne ,  

• podbudowy z kruszywa kamiennego amanego warstwa dolna gr. 10 cm,  

 
4444.2.Materia y.2.Materia y.2.Materia y.2.Materia y    
4444.2.1.Warstwa odcinająca.2.1.Warstwa odcinająca.2.1.Warstwa odcinająca.2.1.Warstwa odcinająca    
Do wykonania warstwy odcinającej nale y zastosować pospó kę spe niającą wymagania normy PN-11111 
dla klasy I i II. Materia  nale y rozk adać w warstwie o jednakowej grubo ci z zachowaniem wymaganych 
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spadków i rzędnych wysoko ciowych. Zagęszczenie warstwy do wska nika zagęszczenia nie mniejszego ni  
1,0. 
 

4444.2.2. Podbudowa .2.2. Podbudowa .2.2. Podbudowa .2.2. Podbudowa jednowarstwowa jednowarstwowa jednowarstwowa jednowarstwowa z kruszywa kamiennego amanego stabilizowana mechanicznie.z kruszywa kamiennego amanego stabilizowana mechanicznie.z kruszywa kamiennego amanego stabilizowana mechanicznie.z kruszywa kamiennego amanego stabilizowana mechanicznie.    

Obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy na powierzchni 30% t uczniem kamiennym 
sortowanym. 
Podbudowę pomocniczą nale y wykonać z kruszywa kamiennego amanego klasy II spe niającego wymogi 
normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót nale y 
zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszcze  obcych i bez 
domieszek gliny. Materia  rozk adać warstwami o jednakowej grubo ci zapewniającej zagęszczeniu o 

ostatecznej grubo ci po zagęszczeniu zgodnej z grubo cią projektowaną. 
 

4444....3.Wyrównanie podbudowy3.Wyrównanie podbudowy3.Wyrównanie podbudowy3.Wyrównanie podbudowy    
Warstwę wyrównawczą nale y wykonać z t ucznia kamiennego spe niającego wymagania normy  PN-B-
11112 [8] klasy co najmniej II i gatunku co najmniej 2 o frakcji: 

− t ucze  od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania  
− - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Powierzchnia podbudowy t uczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do wyrównania, powinna 
zostać przed uk adaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana  na g ęboko ć 7 cm. W miejscach gdzie 

grubo ć warstwy wyrównawczej jest mniejsza od grubo ci minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą 
podbudowę nale y wzruszyć na taką g ęboko ć, aby wraz z przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewni a 
po zagęszczeniu jej stabilno ć. 
Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umo liwiający wykonanie wyrównania podbudowy 
zgodnie z dokumentacją projektową.Minimalna grubo ć uk adanej warstwy wyrównawczej z t ucznia nie 

mo e być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największego ziarna  w kruszywie. Warstwę 
wyrównawczą z t ucznia uk ada się w jednej warstwie w przypadku gdy maksymalna grubo ć warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie przekracza 20 cm. Warstwę wyrównawczą o grubo ci powy ej 20 cm 
nale y wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być roz o one w warstwie o jednakowej 
grubo ci, przy u yciu uk adarki albo równiarki. Grubo ć roz o onej warstwy lu nego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnę a grubo ć projektowaną. 

  
5555. Nawierzchnia.. Nawierzchnia.. Nawierzchnia.. Nawierzchnia.    
Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy  cieralnej  z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1 wg 
normy PN-S-96025/2000 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilo ci 0,3 
kg/m² oraz regulację wysoko ciową urządze  podziemnych np. skrzynki do zasuw, hydrantów, wpustów, 

w azów do studni rewizyjnych/ koszt uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej/. 
 

5555.1. Materia y.1. Materia y.1. Materia y.1. Materia y    
Warstwę cieralną nale y wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 zgodnie z normy PN-S-
96025/2000. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego 
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Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przed o y Inwestorowi do akceptacji recepty na 
masę do wykonania poszczególnych warstw.  Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa 
wapiennego. 
 

 

6666. . . . SprzętSprzętSprzętSprzęt    
Wykonawca jest zobowiązany do u ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako ć wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów i sprzętu itp. Liczba i wydajno ć 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

 
7777. . . . TransportTransportTransportTransport    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich rodków transportowych, które nie wp ywają 
niekorzystnie na jako ć wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilo ć zapewniającej wykonanie robót 
w terminie przewidzianym umową. 

    
8888. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:    
Roboty zanikające nale y zg osić do odbioru wpisem do dziennika budowy i za ączyć wyniki bada : 
dla koryta  wska nik zagęszczenia, szeroko ć,  

dla warstwy odcinającej  wska nik zagęszczenia, szeroko ć, 
dla podbudowy z kruszywa amanego  no no ć, szeroko ć, 

dla warstwy cieralnej z betonu asfaltowego, sk ad mieszanki mineralno  asfaltowej, wska nik 
zagęszczenia, grubo ć warstwy, wolna przestrze  w warstwie 

    
9999.Odbiór ko cowy..Odbiór ko cowy..Odbiór ko cowy..Odbiór ko cowy.    
Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  nale y 

przygotować dokumentację powykonawczą: 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
• projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
• wyniki bada  zagęszczenia gruntu w korycie oraz wymienionych w pkt. 4 i 9  
• badanie sk adu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000, 
• atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materia y (np. 

rury,  kręgi, korytka, beton, kruszywo itp.”  
• o wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, 
 

11110000. Warunki p atno ci. Warunki p atno ci. Warunki p atno ci. Warunki p atno ci    
Zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie. 

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter rycza towy i obejmują dostawę materia ów zawierają 
ca kowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR. 
    
Uwagi i zalecenia wymienione powy ej nale y uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli Uwagi i zalecenia wymienione powy ej nale y uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli Uwagi i zalecenia wymienione powy ej nale y uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli Uwagi i zalecenia wymienione powy ej nale y uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli 
kosztowej. kosztowej. kosztowej. kosztowej.  


