
Numer sprawy: OR - 341/5/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004376T RELACJI GORYSŁAWICE, GÓRKI, 

BADRZYCHOWICE, KOPANIE I ODMULANIE ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI 
KOBYLNIKI, GÓRKI.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy
Ulica, Okopowa 8 
Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica
www.wislica.pl. 
E-mail przetargi@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego 
o wartości: poniżej 60 000 EURO.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10, ust 1  oraz art.  39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z p.zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy:
 
1. Odbudowa drogi gminnej Nr 004376T relacji Gorysławice, Górki, Badrzychowice.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
45233220-7 - roboty drogowe,
45233220-72 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Szczegółowy zakres zawiera:
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie,
2.  Wyrównanie  istniejącej  podbudowy  tłuczniem  kamiennym  sortowanym  zagęszczonym 
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mechanicznie - ponad 10 cm,
3. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy żwirowe,
4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm- na zjazdach,
5. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm. 

Szczegółowy  zakres  określa   przedmiar  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.
Szczegółowy  zakres  określa   przedmiar  –  załącznik  Nr  6 oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych załącznik Nr 8

2. Kopanie i odmulanie rowów w miejscowości Kobylniki, Górki.
1. Kopanie rowów z rozplanowaniem i odowozem ziemi na długości 1000 mb,
2. Odmulanie rowów na średnią głębokość 30 cm z rozplanowaniem i odwozem nadmiaru 

ziemi na długości 1000 mb. 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

  -  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
  -  Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany 30 sierpnia 2006 roku.
 
V.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
1.2 Posiadający  niezbędna  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujący  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3 Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
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   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, 
   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 
   -  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania,  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji, 
   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 
   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  -  niezgodną  z  ustawą  lub  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, 
  -  jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania ofert, 
  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, 
  - braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, 

VI.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  z  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie 
publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik Nr: 1 
- formularz cenowy – załącznik Nr: 2
-  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  – 
załącznik Nr 3,
-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o 
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ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 
  
   
B. W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 
dysponuje  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  w 
postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -  wykazu  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca - załącznik Nr: 4
 -  wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  jakimi  dysponuje 
wykonawca z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5

 
C. Wykonawca  zamieszkały  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  postępowaniu  o 
zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C" oraz informacji z 
Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym art.  24 ust.  1  pkt  4-8 prawa zamówień 
publicznych,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby lub  kraju,  w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

  -  Oferta  winna  zawierać:  oświadczenia  i  odpisy  opisane  dla  każdego  partnera  z  osobna, 
pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

Wyżej  wymienione  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /  osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 
wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
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przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
 Komisja Przetargowa Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
faksem: 0(41)3792128
lub na adres e-mail: przetari @ug.wislica.pl.

  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- w sprawach proceduralnych Przewodniczący Komisji Przetargowej - Jacek Balicki  tel. (41) 
3792106 w.23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

- W sprawach merytorycznych - Andrzej Siemieniec (41) 3792106 w. 33 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

3.  Osobą  ze  strony  zamawiającego  upoważnioną  do  potwierdzenia  wpływu  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest:

Marek Gaweł (41) 3792106 w. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

4.  Zamawiający  udziela  odpowiedzi  wszystkim  wykonawcom,  którzy  pobrali  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: do zamawiającego na mniej niż 6 
dni przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji,  wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności 
postępowania. 
6.  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może,  w  każdym  czasie,  przed 
upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.
7.  Wprowadzone w ten  sposób modyfikacje,  zmiany lub  uzupełnienia  przekazane  zostaną,  z 
zachowaniem  formy  pisemnej,  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.
8.  Wszelkie modyfikacje,  uzupełnienia i  ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z  wyjaśnieniami stają  się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji,  zawiadomieni  zostaną  wszyscy  wykonawcy,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia.  Wszelkie  prawa  i  zobowiązania  wykonawcy  odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. 
do dnia 18.07.2006 roku 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1)  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę,  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim,  pismem 
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i  załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i  inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6)  Dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez 
zamawiającego  wzorcami  (załącznikami),  zawierać  informacje  i  dane  określone  w  tych 
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8)  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku,  kiedy ofertę  składa  kilka  podmiotów,  oferta  tych  wykonawców musi  spełniać 
następujące warunki:

1.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie  lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2.  Upoważnienie  do pełnienia  funkcji  przedstawiciela  /  partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie  upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań 
  W  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  występującego  wspólnie  przed 
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przystąpieniem  do  zawarcia  umowy  o  zamówienie  publiczne  przedłożona  zostanie  umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określo9nego na wykonanie zamówienia. 

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: inne wymagania

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
zamawiającego w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Wiślicy
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
Sekretariat
do dnia 19.06.2006 roku do godz. 8:00 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego 
Urząd Gminy w Wiślicy
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

3. Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być oznakowane następująco: 
„Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej relacji Gorysławice, Górki, Badrzychowice 
kopanie  i  odmulanie  rowów w miejscowości  Kobylniki,  Górki.”ponadto  koperta/ opakowanie 
winno zawierać dokładne oznaczenie i adres Wykonawcy

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego:

Urzad Gminy w Wiślicy 
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 13, dnia 19.06.2006 roku o godz. 8:30

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
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przekazane  zastaną  następujące informacje:  nazwa i  siedziba wykonawcy,  którego oferta  jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. 
  Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się 
wariantowości cen,  
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić  w „Formularzu cenowym" 
/przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

XIII. Kryteria oceny oferty

1.  Kryteria  oceny  ofert  -  zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta,  co  do  formy  opracowania  i  treści  spełnia  wymagania  określone  niniejszą 
specyfikacją,

1.2 z  ilości  i  treści  złożonych  dokumentów  wynika,  że  wykonawca  spełnia  warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 
uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.  Kryteria  oceny  ofert  -  stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy  ocenie  ofert,  stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

3.  Za  parametry  najkorzystniejsze  w  danym  kryterium,  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość 
punktów  ustaloną  w  poniższym  opisie,  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  - 
proporcjonalnie  do  parametru  najkorzystniejszego,  wybór  oferty  dokonany  zostanie  na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

Nazwa kryterium Waga 
Nazwa kryterium 100 
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5.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  w  każdym  kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i  usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

                                cena najniższa 
                           zaproponowanej oferty
ilość punktów = ------------------------------------------ x 100%x 100
                           cena badanej oferty

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.  Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.  Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch  lub  więcej  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  zamawiający  zażąda  umowy  regulującej  współpracę  tych  podmiotów  przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 
- opublikowane w: www.portal.uzp.gov.pl

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
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protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną wprowadzone  do treści  zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr - 7

XVII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI 
Środki ochrony prawnej.

XVIII. Opis części zamówienia

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające 

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania 
się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.wislica.pl.
2. Adres strony internetowej: www.ug.wislica.pl 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym.

  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 
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XXIV. Aukcja elektroniczna.

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:     

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik  postępowania  zostanie  ogłoszony  zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu 
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe

   Zasady udostępniania dokumentów 

1.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo wglądu  do  treści  protokołu,  wniosków po  upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
-  zamawiający  wyznaczy  członka  komisji,  w  którego  obecności  udostępnione  zostaną 
dokumenty, 
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł,
 
 udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  zamawiającego  oraz  w  czasie  godzin  jego 
urzędowania 
     
W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
2. Formularz cenowy – załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – 
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załącznik Nr 3, 
4. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca - załącznik Nr: 4,

5. wykaz niezbędnych do  wykonania zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  jakimi  dysponuje 
wykonawca z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5

6. Książka przedmiarów – załącznik Nr 6,
7. Projekt umowy – załącznik Nr 7,
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8.

 Wiślica, dnia  2006-06-09

______________________________________
                                                                                               Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik Nr 1                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 

Numer faksu: 0 (**) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy
Ul. Okopowa 8 
28-160  Wiślica

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym:  odbudowa  drogi  gminnej  Nr  004376T 
relacji  Gorysławice,  Górki,  Badrzychowice, kopanie  i  odmulanie  rowów  w  miejscowości 
Kobylniki,  Górki,  Nr  sprawy:  OR  -  341/5/06,  oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł 

(Słownie:.............................................................................................................................................

...……………………………………………………………………………………………………)
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Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................................

.......................... ……………………………………………………………………………………)

w tym:
1. Odbudowa drogi gminnej Nr 004376T relacji Gorysławice, Górki, Badrzychowice

Cena netto .................................................................................................zł 

(Słownie:.............................................................................................................................................

...……………………………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena brutto ............................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................................

.......................... ……………………………………………………………………………………)

2. Kopanie i odmulanie rowów w miejscowości Kobylniki, Górki
Cena netto .................................................................................................zł 

(Słownie:.............................................................................................................................................

...……………………………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena brutto ............................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................................

.......................... ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że :

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 30.08.2006 roku.
  Termin płatności: 30 dni po przedłożeniu faktury.  
  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 24 miesiące.(dotyczy drogi).
  Reklamacje będą załatwiane w terminie: 14 dni. 
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba  /  osoby  do  kontaktów  z  Zamawiającym  odpowiedzialne  za  wykonanie  zobowiązań 
umowy:
•..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  tel.  kontaktowy,  faks:  .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności................................................................
•..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  tel.  kontaktowy,  faks:  .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  nie 
wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje  do  przygotowania 
oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

3.  Oświadczamy,  że  załączone  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wymagania 
stawiane  wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

                                                                                                     ___________________________
                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych 
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Załącznik Nr 2  
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................
FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
Lp. Przedmiot Ilość j.m Cena 

jednostkowa 
netto

Netto (kol.3x 
kol.4)

VAT Brutto 
(kol.5+kol.6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym.
900 m

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3150,0 m2

3. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - warstwa dolna

472.50 m3

4. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 0,600 m3
5. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - na 

zjazdach
15,00 m2

6. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 5,00 m
Razem 

7. Kopanie rowów z rozplanowaniem i odwozem nadmiaru ziemi 1000 m
8. Odmulanie rowów na średnią głębokość 30 cm z rozplanowaniem i 

odwozem nadmiaru ziemi
1000 m

Razem
Ogółem

Wartość pozycji  OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

                                                                                                         ________________________________
                                                                                                                       Czytelne podpisy osób uprawnionych
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Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot  zamówienia:  ODBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR  004376T  RELACJI 
GORYSŁAWICE,  GÓRKI,  BADRZYCHOWICE,  KOPANIE  I  ODMULANIE 
ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI, GÓRKI.

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  wymaganej  przedmiotem  zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2. Posiadam  niezbędną  wiedzą  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem 
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 prawa zamówień publicznych

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty 
potwierdzające  prawdziwość  każdej  z  kwestii  zawartych  w  oświadczeniu,  wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 

                                                                                     ________________________________
                                                                       Podpisy osób uprawnionych
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Załącznik Nr 4

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, tożsamych z zakresem 
i wartością zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz 
doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp. Odbiorca / Miejsce 
wykonania*

Wartość Zakres 
przedmiotowy

Daty 
rozp./zakończenia

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane 
należycie  (np.:  referencje,  protokoły  odbioru  lub  inne  posiadane  przez  Wykonawcę 
dokumenty potwierdzające ww. warunek). 
*Należy wskazać co najmniej po dwie roboty tożsame z przedmiotem zamówienia osobno 
dla: 

- odbudowy /budowy/ dróg 
-  konserwacji /kopania/ rowów.

       _____________________________________
                                                        Czytelne podpisy osób uprawnionych 

Załącznik nr 5
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Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Adres wykonawcy ...............................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .........................

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I 
URZĄDZEŃ JAKIE POSIADA WYKONAWCA

Wykaz narzędzi i urządzeń wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.

Lp. Nazwa Forma własności 

Należy wykazać narzędzia do modernizacji dróg oraz renowacji rowów

________________________________
_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do Czytelne podpisy osób uprawnionych do
          reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 6

DROGA BADRZYCHOWICE

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 
d.1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

km   

  0.9 km 0.900  

    RAZEM 0.900

2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

2 
d.2

KNNR 6 
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2   

  900*3.5 m2 3150.000  

    RAZEM 3150.000

3 
d.2

KNNR 6 
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o gr. ponad 10 cm - warstwa dolna

m3   

  (900*3.5)*0.15 m3 472.500  

    RAZEM 472.500

4 
d.2

KNNR 6 
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3   

  5.0*0.30*0.4*1 m3 0.600  

    RAZEM 0.600

5 
d.2

KNNR 6 
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - na zjazdach m2   

  5.0*3.0 m2 15.000  

    RAZEM 15.000

6 
d.2

KNNR 6 
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm m   

  5.0 m 5.000  

    RAZEM 5.000
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Załącznik Nr 7
U M O W A  Nr 

Zawarta w dniu …………2006 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (wartość 
przedmiotu  zamówienia  poniżej  60 000  EURO)  na  ODBUDOWA DROGI  GMINNEJ  NR 
004376T  RELACJI  GORYSŁAWICE,  GÓRKI,  BADRZYCHOWICE,  KOPANIE  I 
ODMULANIE ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI, GÓRKI.
pomiędzy:

Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

      1. mgr inż. Stanisław Krzak  -    Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny 
Sokołowskiej

a 

reprezentowanym przez:

1. …………………………..
2. …………………………..

następującej treści:

§ 1.

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia:  ODBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR  004376T  RELACJI 
GORYSŁAWICE,  GÓRKI,  BADRZYCHOWICE,  KOPANIE  I  ODMULANIE 
ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI, GÓRKI.
2. Roboty zostaną wykonane zgodnie ze SIWZ oraz złożoną ofertą, które stanowią integralną 
część umowy. 

§ 2.

1. Miejsce, zakres i termin rozpoczęcia robót  
a)  Wykonawca  rozpocznie  realizację  zamówienia  w  dniu  wskazanym  przez  Zamawiającego  nie 
później jednak niż 7 dni od podpisania umowy i przekazania placu budowy. 

1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 sierpnia 2006 roku

§ 3.

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z  zakresem) Zamawiający zapłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenie nie wyższe niż  ………………..zł (słownie:……………………………………….) w 
tym:
1. Odbudowa drogi gminnej Nr 004376T relacji Gorysławice, Górki, Badrzychowice

Cena netto .................................................................................................zł 
(Słownie:.......................................................................................................................................
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...……………………………………………………………..…………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł
Cena brutto ............................................................................................zł
(Słownie:.......................................................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………)
2. Kopanie i odmulanie rowów w miejscowości Kobylniki, Górki
Cena netto .................................................................................................zł 
(Słownie:.......................................................................................................................................
...………………………………………………………………………………………………)
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł
Cena brutto ............................................................................................zł
(Słownie:.......................................................................................................................................
....................……………………………………………………………………………………)
2.  Zapłata  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  dnia  złożenia  faktury 
wystawionej na koniec miesiąca, w którym była wykonywana usługa, przelewem na konto  wskazane 
przez  Wykonawcę.

3.  W przypadku nie zrealizowania rzeczowego zakresu zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do obniżenia kwoty umownej  proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac z uwzględnieniem 
stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy.

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - do wys. 20 % wartości umowy -   z 
Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa.

§ 4.

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie  14 dni  od 
dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek niezwłocznie w okresie nie dłuższym niż 14 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4.  Strata  lub szkoda  w robotach  lub materiałach  zastosowanych do  robót  w okresie  między  datą 
rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji  powinna być naprawiona przez  Wykonawcę i na 
jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

5.  Zamawiający wyznacza ostateczny,  pogwarancyjny  termin  odbioru  robót  po  upływie  terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 
okresu gwarancji.

§ 5
  

     1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
        - 5,00 % wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,
        - 0,10 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w  wykonaniu przedmiotu umowy,
        - w przypadku gdy Wykonawca w umówionym terminie nie wykona usługi.
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§ 6.

1. Pan Andrzej Siemieniec – pracownik Urzędu Gminy będzie koordynował wykonywanie usługi  w 
imieniu Zamawiającego.
2. Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego sprawował będzie ………………………
.. 

§ 7.

Ustalenia dodatkowe:
1. W przypadku napotkania trudności w realizacji zamówienia, wszelkie zmiany Wykonawca
    będzie uzgadniał z pracownikiem o którym mowa w § 6.
2.  Za  szkody  powstałe  z  niewłaściwego  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  odpowiada 
Wykonawca. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem sprzętu  magazynowaniem  i transportem na miejsce 
wykonanie zamówienia ponosi Wykonawca.
4. Zastrzega się możliwość wprowadzenia  zmian do zakresu umowy na skutek okoliczności, których 
nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy.

       

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności.

§ 10.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 11.

Umowę  sporządzono  w  czterech   jednobrzmiących  egzemplarzach   trzy  egzemplarze  dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca:
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Załącznik Nr 8.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D – M – 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowo-mostowych, które zostały zlecone w ramach 
kontaktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi wg. Zał nr 1.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla drogowa –  obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową  (drogę) albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element 
konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Długość  mostu –  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu  a  w 
przypadku  mostów  łukowych  z  nadsypką  –  odległość  w  świetle  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 urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.8.  „Kierownik  projektu”  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  w  tym  również  pracownik 
Zamawiającego wyznaczoną przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  oraz 
postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.)

1.4.9.  „Inspektor  nadzoru”  –  osoba  pisemnie  wyznaczona  przez  zamawiającego  lub 
Kierownika  Projektu  działająca  jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych  uprawnień  i 
obowiązków dotyczących sprawowania kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy 
technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy.

1.4.10. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.11.  Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnię.

1.4.13.  Konstrukcja  nawierzchni  –  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich 
połączenia.

1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.

1.4.16.  Koryto  –  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim 
konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.18. Kosztorys ślepy – wykaz robót z podaniem ich ilości 
(przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania.

1.4.19.  Księga  obmiarów  –  akceptowany  przez  Kierownika  Projektu  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.20.  Laboratorium  –  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów i robót.

1.4.21.  Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu.
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1.4.22.  Most  –  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia  komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.

b)  Warstwa  wiążąca  –  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową, 
zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.

d)  Podbudowa –  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza  –  dolna  część  podbudowy spełniająca,  obok  funkcji  nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża.
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.

h)  Warstwa odcinająca  –  warstwa stosowana w celu uniemożliwienia  przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)  Warstwa odsączająca  – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej  się  do 
nawierzchni.

1.4.24.  Niweleta  –  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowej 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.26.  Objazd tymczasowy – droga specjalna przygotowana i  odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami  a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.28.  Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29.  Pobocze  –  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się 
pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywania  do  ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30.  Podłoże  –  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości 
przemarzania.

1.4.31. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią 
ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego  wykonania 
nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.35.  Przepust  –  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu kołowego, pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37.  Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie  w realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.38. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.39. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego.

1.4.41. Rysunki część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.42.  Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu/wiaduktu)  –  odległość  między  zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w lini prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
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1.4.43.  Szerokość  użytkowa  obiektu  –  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla 
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego.

1.4.44.  Tunel  –  obiekt  zagłębiony  poniżej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47.  „Zamawiający”-  każdy  podmiot,  szczegółowo  określony  w  umowie,  udzielający 
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją podatkową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontaktowych przekaże Wykonawcy: 

-plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi.
-lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
-dziennik budowy i księgę obmiarów.
-SST
-dokumentacje projektową lub „Warunki techniczne wykonania robót”

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny 
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacje  projektowe lub „Warunki  techniczne wykonania robót” stanowią integralną 
część umowy kontraktowej.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie 
na własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.
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1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

-Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

-W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:

1.SST
2.Dokumentacja projektowa

-Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
powinien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i 
poprawek.

-Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST.

-Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego SST. 

-Cechy  materiałów  i  Elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

-W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
SST,  to  takie  materiały  będą musiały być zastąpione innymi,  spełniającymi wymagania  a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i  do 
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi  Projektu  do 
zatwierdzania uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem 
projektu organizacji  ruchu i  zabezpieczenia  robót  w okresie  budowy.  Projekt  ten w razie 
potrzeby powinien być aktualizowany na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  (ogrodzenie,  oświadczenie,  sygnały,  znaki 
ostrzegawcze, zapory itp.), i podejmuje wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i 
zachowania bezpieczeństwa.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być  zaakceptowane  przez 
Kierownika Projektu.

31



Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega odrębnej 
zapłacie.
1.5.5.Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków.

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 
być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymane bez wody stojącej.
c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

-zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych:  pyłami,  paliwami,  olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

-przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

-możliwością powstania pożaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i 
utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  i  zabezpieczone  zgodnie  z  odpowiednimi 
przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 
użycia.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót  [np:  materiały  pylaste] 
powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. 
Jeżeli  wymagają  tego  przepisy,  Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę na  ich  użycie  od 
właściwych organów.

Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  atesty  określające  brak 
szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.
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Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody,  rurociągi,  kable  telefoniczne  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez 
Zamawiającego.
Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  odnośnie  dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia 
do robót w pobliżu tych urządzeń ich właściciel oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.
Koszt  ewentualnych  napraw  zniszczonych  lub  uszkodzonych  urządzeń,  w  związku  z 
zaniedbaniem  ponosi  Wykonawca.  O  fakcie  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze.
Uszkodzenie instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  Wykonawcy  zostaną  usunięte  na 
koszt Zamawiającego.

1.5.9.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów podczas  transportu materiałów i  sprzęt  na drogach publicznych poza  granicami 
placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od obowiązujących władz na użycie 
pojazdów o  ponadnormatywnych obciążeniach  osi  co  nie  zwalnia  jednak Wykonawcy od 
odpowiedzialności  za  uszkodzenie  dróg  ,  które  mogą  być  spowodowane  ruchem  tych 
pojazdów.

Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  uszkodzenie  spowodowane  ruchem  budowlanym  i 
zobowiązanym do naprawy uszkodzeń na własny koszt. 

1. 5. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów 
dotyczących BHP.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby pracownicy nie  wykonywali 
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i  sprzęt 
oraz  odzież  ochronną  dla  osób  zatrudnionych  na  budowie  a  także  zapewnić 
bezpieczeństwo publiczne.
Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót. 

Budowla  drogowa  i  jej  elementy  powinny  być  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca  wszelkie  zaniedbania  musi  niezwłocznie  wyeliminować  zgodnie  z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1. 5. 12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 
prowadzenia robót. 

2.Materiały.

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 
odpowiednim wyprzedzeniem, przez rozpoczęciem robót. 
Wykonawca,  w terminie  ustalonym przez  Kierownika  Projektu  powinien  mu przedstawić 
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie  źródła  materiałów nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą 
dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że 
materiały  pochodzące  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania 
odpowiedniej SST. 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez  zgody 
Kierownika Projektu. 
Celem  uzyskania  zatwierdzenia  materiału,  należy  dostarczyć  reprezentatywne  próbki  do 
laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie  materiałów  miejscowych  w  tym  również  ze  źródeł  wskazanych  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Koszty związane z pozyskaniem i dostarczaniem materiałów do robót ponosi Wykonawca.

Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazań Kierownika 
Projektu. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po  zakończeniu  eksploatacji  źródła,  materiały  odpadowe  powinny  być  z  powrotem 
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania 
otaczającego  terenu.  Nakład  powinien  być  równomiernie  rozłożony,  a  obszar  wyrobiska 
pokryty roślinnością.

Eksploatacja  źródła  materiałów  powinna  być  zgodna  z  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcje wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Może  on 
również  pobierać  próbki  materiałów  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych 
kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:

-  wolny  dostęp  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

- pomoc i współpracę producenta i Wykonawcy.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy,  bądź właściwie  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 

2.5.Składowanie i przechowywanie materiałów.

Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania  i  przechowywania 
materiałów,  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność 
wymaganiami  odpowiednich  SST.  Ponadto  powinny  być  one  dostępne  do  kontroli  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów,  po  zakończeniu  robót  powinny  być  przez 
Wykonawcę  doprowadzone  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru. 
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2.6.Warianyowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika 
Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem(co najmniej 3 tygodnie) i uzyskać 
jego akceptację.

3.Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: 
SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Kierownika Projektu. 
Ilość  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wymaganą  jakość  oraz  terminować 
wykonania robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.
Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.Transport

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniami Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w kontrakcie.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na szosie i innych 
parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  kontraktu  i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na,  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.Wykonywania robót

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu za 
jakość  materiałów  i  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją,  SST  i  poleceniami 
Kierownika Projektu.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi 
poleceniami Kierownika Projektu.
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Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  podejmowane  będą  głównie  w  oparciu  o  wymagania 
sformuowane  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  SST  a  także  w  normach  i 
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót.

Inspektor  Nadzoru  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  oraz  materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając produkowanie i produkcję 
materiałów.  Inspektor  Nadzoru  powiadamia  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuca 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, 
pod groźbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Program zapewnienia jakości [PZJ]

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji 
zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób 
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a)ogólną część opisową obejmują:

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-sposób zachowania warunków BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót, 

-system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli(opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
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-sposób  oraz  formę  prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  badań  laboratoryjnych, 
pomiarów  kontrolnych,  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  sposób  i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b)szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót obejmują:

-wykaz  maszyn  i  urządzeń  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w 
mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  załadunku  i  magazynowania 
materiałów 

-sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań(rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2.Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 
zapewnić  odpowiedni,  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  system  kontroli  jakości, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  powinny  posiadać  aktualne 
świadectwo  legalizacji  i  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich  norm  dotyczących 
metod badań.

Inspektor  Nadzoru  powinien  mieć  dostęp  do  laboratorium  w  celu  inspekcji  oraz 
możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

Wykonawca  powinien  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny 
zakres kontroli.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  zobowiązany  przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek,  w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca  kompletuje  i  przechowuje  raporty  ze  wszystkich  badań  i  udostępnia  je  na 
życzenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. jeżeli wyniki tych badań wykażą 
rozbier5zność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót 
opiera się wyłącznie na badaniach własnych.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przypadku  materiałów,  dla  których  SST wymagają  atestów,  każda  partia  dostarczona  na 
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed  wykonaniem badań jakości  materiałów przez  Wykonawcę Inspektor  Nadzoru  może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach muszą posiadać ważną legalizacje wydaną przez upoważnioną instytucję.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  która 
obejmuje:

a) dziennik budowy 

b) księgi obmiaru

c)  dokumentacje  laboratoryjną  (dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o 
jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych).

d) inne dokumenty jak:
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-pozwolenie na realizację zadania budowlanego
-protokóły przekazania placu budowy
-protokóły z narad i ustaleń
-protokóły odbioru robót
-umowy cywilno-prawne
-korespondencja dotycząca budowy 

Dokumenty powinny być dostępne dla  Inspektora Nadzoru i  przedstawiane do wglądu na 
każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  po  wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie 
uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Dla  pojedynczych elementów zadania  budowlanego,  o  ile  nie  określono inaczej,  pomiary 
dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości ciężaru.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w 
punkcie dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w przypadku 
stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej 
uzgodnionej,  to  całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
Przypadku  elementów  standaryzowanych  np:  profile  walcowe,  drut,  rury  itp.-  podstawą 
obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta.

Drewno, woda – mierzone będą w metrach sześciennych.
Cement, wapno – w megagramach.
Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach  określonych  w  dokumentacji 
projektowej i (lub) SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Powinny  być  one  zaakceptowane  przez  Inspektor  Nadzoru  i  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji i być utrzymane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia.

40



Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie 
wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych 
posiadających ważne świadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku dłuższej przerwy w robotach przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  odbioru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robot.

 W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST  ,  roboty  podlegają  następującym  etapom 
odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym 
usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor 
Nadzoru dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  badań  i  pomiarów  wymaganych  przez  SST 
asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających  przeprowadza Wykonawca na próbkach 
pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego.
Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności 
Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
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Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i 
KR3,  dla  których  wszystkie  badania  i  pomiary  do  odbioru  robót  wykonuje  laboratorium 
Zamawiającego.
Próby do badań odbiorczych i  sprawdzających dostarcza  do laboratorium Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór robót.

Polega na ocenie ilości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.

Zasady odbioru ostatecznego.

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika 
budowy.

Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót:

-  wykonanie  i  przekazanie  Inspektorowi  Nadzoru   kompletnych  badań  i  pomiarów 
wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za wyjątkiem 
badań odbiorczych górnej warstwy nawierzchni.

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów,

- pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium
Zamawiającego  własnym  sprzętem,  na  próbkach  pobranych  przez  Wykonawcę  w 
obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy 
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

d)  odbierający  w czasie  odbioru  ostatecznego dokonuje  oceny jakościowej  robót  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

f)  odbierający  dokonuje  odbioru  ostatecznego  robót  jeżeli  ich  jakość  i  ilość  w 
poszczególnych  asortymentach  jest  zgodna  z  dokumentacją  projektową  SST  i 
zaleceniami Zamawiającego.
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

- SST na poszczególne asortymenty robót

- dziennik budowy i księgi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

- recepty i ustalenia technologiczne

-  dziennik  laboratoryjny,  recepty  robocze,  ustalenia  techniczne,  wyniki  pomiarów  i 
badań  kontrolnych  wykonanych  zgodnie  z  SST,  atesty  na  materiały  i  produkty 
przemysłowe

-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów 
wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów robót

-  sprawozdanie  techniczne  zawierające:  zakres  i  lokalizację  robót,  wykaz  zmian  w 
stosunku  do  dokumentacji  projektowej,  uwagi  dotyczące  warunków realizacji  robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót

-  inne  dokumenty  wymagane przez Zamawiającego.  W przypadku,  gdy Odbierający 
stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru

8.6. Odbiór pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:
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- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie:  płace personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  wydatki  dotyczące 
BHP,  oznakowania  robót,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę, 
eksporterzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cech jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona  cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  dana  pozycję  w 
kosztorysie oferowanym jest ostateczna i wykluczona możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za  wykonanie  robót  objętych  ta  pozycja   kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu,

10. Przepisy związane.

1. Zarządzenie Nr. 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995 r. 
wprowadzające  „  wytyczne  udzielenia  zamówień  publicznych”  z  późniejszymi 
zmianami.

2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKA
TECHNOLOGICZNA

D — 04 . 04 . 04

Podbudowa z tłucznia
kamiennego
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1.1.  Przedmiot SST.

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 
          z tłuczenia kamiennego na drodze wyszczególnionej z Zał. Nr. 1 i „Wykaz obowiązują-
          cych SST”.   
         

1.2.  Zakres stosowania SST.

         SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robót 
         Wymienionych w ptk. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
          Wykonaniem podbudowy tłuczniowej.
           Zakres robót zgodnie z Zał. Nr. 1.

1.4.   Określenia podstawowe.
         
          — Podbudowa z tłucznia kamiennego  — część konstrukcji nawierzchni  składająca się 
               z jednej lub więcej warstw nośnych z tłuczenia i klińca kamiennego.
          — Tłuczeń — kruszywo łamane zwykle o wielkości ziarn od  31,5 mm do 63 mm.
          — Kliniec — kruszywo łamane zwykle o wielkości ziarn od 4 do 31,5 mm.
          — Pozostałe określenia — są zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i          
               Definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5.   Określone wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
          Zgodność z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.  Rodzaje i właściwości materiałów.

        Materiały do wykonania podbudowy z tłucznia powinny składać się z kruszywa 
        jednorodnego, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.
        Do wykonania podbudowy należy użyć następujących rodzajów kruszyw według 
        BN-84/6774-02 „Kruszywa kamienie łamane do nawierzchni drogowych”:
        — kruszywo grube — tłuczeń 31,5/63 albo kliniec 20/31,5
        — kruszywo drobne do klinowania — kliniec 4/20

Inżynier  może  dopuścić  do  wykonania  p[odbudowy  inne  rodzaje  kruszywa,  wybrane 
spośród określonych w PN-84/S-96023 „ konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłuczenia kamiennego”.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-84/677402, 
określonymi dla:
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— klasy co najmniej II  - przy ruchu bardzo ciężkim i ciężkim
— klasy co najmniej III  - przy ruchu mniejszym od ciężkiego

Do podbudow jednowarstwowych i warstw górnych należy stosować kruszywo co najmniej 
gatunku 2.
Do dolnych warstw podbudów – kruszywo co najmniej gatunku 3.
Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono tablicach 1 i 2.

2.2  Źródła materiałów.
        Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych
          i zatwierdzonych przez Inżyniera.
          Źródła poboru materiałów powinny być wybrane  przez wykonawcę z wyprzedzeniem,
          Przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badan 
          laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
          Materiały będą zaakceptowane przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez wykonawcę 
          Wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań prowadzonych przez 
          Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.

3.Sprzęt 

   Sprzęt budowlany, pod względem ilości i typów powinien odpowiadać założeniom w
   Projekcie organizacji robót lub uzgodnieniom z Inżynierem i być przez niego 
   zaakceptowany.
   Do wykonania podbudow z tłuczenia kamiennego stabilizowanego mechanicznie należy 
   stosować:

— równiki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca ewentualnie rozsypawki 
kruszywa do rozłożenia klińca,
— walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,
— walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego 
klińcem,
— szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru klińca,
— walce ogumione lub gładkie do końcowego dogęszczania.

Tablica 1. Wymagania dotyczące tłuczenia i klińca do podbudów z tłucznia kamiennego
   

Lp. 
Właściwości   

Ruch
bardzo 
ciężki
i ciężki

Ruch 
mniejszy
od
ciężkiego

1. Ścieralność w bębnie Los Angles wg PN-79/B-06714/42:
a)  po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż :
     — w tłuczniu
     — w klińcu
b)  po 1,5 pełnej liczby obrotów , % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

35
40

30

50
50

35
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2. Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18% nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

3,0
5,0

3. Odporność na działanie mrozu, wg PN-78/B-06714/18% ubytku 
masy, nie więcej niż:
a)  dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b)  dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

10,00
10,00

4. Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-78/B-06714/19 i BN-84/6774-02 % ubytku 
masy, nie więcej niż:
  — w klińcu
  — w tłuczniu

     30
nie bada 
się

nie 
bada
 się

Tablica  2.   wymagania  dotyczące  tłucznia  i  klińca  w zależności  od  warstwy podbudowy 
tłuczniowej

Lp.

Właściwości

Podbudowa
jednowarstwowa
lub warstwa
górna 
podbudowy
zasadniczej

Warstwa  dolna 
podbudowy 
zasadniczej

1. Uziarnienie, wg PN-91/b-06714/15
a)  zawartość  ziarn  mniejszych  niż 
0,075 mm, odsianych na mokro,       % nie 
więcej niż:
—  w tłuczniu
—  w klińcu
b)  zawartość  frakcji  podstawowej,  %  nie 
mniej niż:
— w tłuczniu i klińcu
c)  zawartość podziarna, % nie więcej niż:
— w tłuczniu i klińcu
d)  zawartość nadziarna, % nie więcej niż :
— w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20
2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-

77/b-06714/12, %, nie więcej niż:
— w toczniu i w klińcu

0,2 0,3
3. Zawartość  ziarn  nieforemnych,  wg  PN-

78/B-06714/12,%, nie więcej niż:
— w tłuczniu
— w klińcu 40 45
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nie bada się nie bada się
4. Zawartość  zanieczyszczeń   organicznych, 

barwa cieczy według PN-78/B-06714/26:
— w tłuczniu i w klińcu

barwa  cieczy  nie  ciemniejsza  niż 
wzorcowa

Ponad  to  sprzęt  powinien  spełniać  warunki  określone  w  wymaganiach  technologicznych 
podanych w pkt, 5.2 niniejszej SST.
Sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera powinien być sprawny technicznie a roboty przy jego 
użyciu wykonane z zachowaniem warunków BHP.

4. Transport. 
Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  kruszywo  przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  podjazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń  na osie  i  innych 
parametrów technicznych.
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w D- M 00.00.00

5. Wykonanie robót.

5.1.   Podłoże pod budowę tłuczniową.
Podłoże  gruntowe  pod  podbudowę  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami 
określonymi w STT D – 04.01.01 „ Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone 
lub  wykazujące  odchylenia  wysokościowe  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie, 
wyrównanie i zagęszczanie.
Jeżeli podłoże ulepszone spoinami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny 
być  one  usunięte  wg.  zasad  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Podbudowa  powinna  być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej prawidłowe wykonanie.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rezedach równoległych do osi lub 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Powinny być one odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie 
robót.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągniecie sznurków lub linek do 
do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.
Ruch pojazdów i sprzętu po wyprofilowanym podłożu powinien być tak zorganizowany aby 
nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia się kolein.
Podbudowa tłoczniowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym nie  przenikanie 
drobnych cząstek gruntu warstwy podbudowy.
Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniowa powinna być ułożona warstwa odcinająca 
lub ulepszone podłoże, ewentualnie warstwa geotestyliów.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a gruntem spoistym 
podłoża  warstwy  odcinającej  albo  odsączającej  powinien  być  spełniony  warunek  nie 
przenikania cząstek drobnych, wyrażonych wzorem:

D15

           -----------   <   5

d85
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gdzie: D15 — wymiar oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziarn
                       warstwy odcinającej lub odsączającej

        d85 — wymiar oczka sita, poprzez które przechodzi 85 % ziarn
                       gruntu podłoża

Geotekstylia przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać atest i 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane 
przez upoważnioną jednostkę badawczą.

5.2.   Wbudowanie i zagęszczaniu kruszywa.
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od  1,5  –  krotnego  wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 
cm należy wykonać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być  rozłożone w warstwie o jednakowej  grubości,  przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa wymaganej grubości warstwy. 
Kruszywo  grube  po  rozłożeniu  powinno  być  przywałowane  dwoma  przejściami  walca 
statystycznego, gładkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 k/cm. Wałowanie na 
podbudowach o przekroju daszkowym powinno  rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Wałowanie na podbudowach o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi 
w stronę górnej krawędzi podbudowy.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywoływaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie celem zlikwidowania kruszywa grubego 
przy użyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18 k/cm, albo płytową 
zagęszczarka wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  aby uzyskać klinowanie warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby uzyskać klinowanie warstwy kruszywa grubego. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do 
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczaniu cały nadmiar kruszywa należy usunąć z podbudowy szczotkami, tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3-6 mm.
Następnie  warstwa  powinna  być  przywałowana  walcem  statycznym  gładkim  o  masie 
jednostkowej  nie  mniejszej  niż  50 k/cm, albo  walcem ogumionym  w celu  dogęszczania 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Cała operacja powinna być powtórzona odpowiednia ilość razy.

5.3 Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 
dobrym  stanie.  Jeżeli  wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgoda  Inspektora  Nadzoru, 
gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia 
podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak: opady deszczu, 
śniegu i mróz.
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
6.  Kontrola jakości robót.
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6.1  Zasady ogólne kontroli jakości robót.
W  czasie  budowy  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano  w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

6.2.1  Równość podbudowy.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łata w osi każdego pasa ruchu 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podana tablicy 1.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łata z częstotliwością
podana w tablicy 1.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:
  — 12 mm – dla podbudowy zasadniczej,
  — 15 mm – dla podbudowy pomocniczej

6.2.2  Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 
podana w tablicy 1.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %.

6.2.3 Rzędne podbudowy
Rzednie należy sprawdzić . Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i  - 2 cm.

6.2.4. Ukształtowanie osi podbudowy.
 Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i  w innych 
dodatkowych punktach , rozmieszczonych nie rzadziej niż co 25 m w przypadku autostrad i 
dróg ekspresowych lub co 100 m w przypadku pozostałych dróg.
Oś  podbudowy w planie nie może być przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej 
niż ±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.5.  Szerokość podbudowy. 
Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, 
z  tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości  warstwy  wyżej  lezącej  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w 
dokumentacji projektowej.

6.2.6.  Grubość podbudowy.
 Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  Mierzyc  natychmiast  po  jej  zageszczeniu  co 
najmniej  w trzech losowo wybranych punktach na każdej  dziennej  działce roboczej  i  nie 
rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2  podbudowy.
Bezpośrednio  przed  odbiorem należy  wykonać  pomiary  grubości  warstwy co  najmniej  w 
trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powininny przekraczać:
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— dla podbudowy zasadniczej :± 10 %
— dla podbudowy pomocniczej : ± 10 %, - 15%.

6.2.7.  Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów.
Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  podbudowy  z  kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy 
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie  badań  i 
pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość podbudowy Podczas budowy:
W trzech  punktach  na  każdej  działce  roboczej 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2.
Przed odbiorem:
W trzech punktach, lecz nie rzadziej  niż raz na 
2000 m2.

2. Nośności  zagęszczanie  według 
obciążeń płytowych. Raz na 3000 m2

3. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
4. Równość podłużna co 20 m łata na każdym pasie ruchu
5. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 4m
6. Spadki poprzeczne       1) 10 razy na 1 km
7. Rzędne Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m.
8. Ukształtowanie osi w planie     1) Dla pozostałych dróg: co 100 m

1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej, 
oraz na początku, w środku i  w końcu każdej krzywej przejściowej,  oraz na początku,  w 
środku i na końcu każdego łuku poziomego.
6.3. Wymagania dotyczące nośności i zagęszczenia podbudowy.
Zagęszczenie  podbudowy  można  ocenić  na  podstawie  kontroli  wizualnej.  Jeżeli  wygląd 
podbudowy budzi  zastrzeżenia  odnośnie  zagęszczenia,  Inżynier,  może  polecić  wykonanie 
badań nośności podbudowy za pomocą oznaczenia modułów odkształcenia przez obciążenie 
płytą.  Należy wtedy wykonać  pomiary nośności  podbudowy z  kruszywa,  według  metody 
obciążeń płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.
Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane 
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagana nośność podbudowy zasadniczej z kruszywa w zależności od kategorii 
ruchu.
Kategoria
 ruchu

Minimalny  moduł  odkształcenia  mierzony  przy  użyciu 
płyty o średnicy 30 cm [ MPa]
Pierwotny Wtórny
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Ruch lekki

Ruch lekko- średni i średni

Ruch ciężki i bardzo ciężki

100

100

100

140

170

200

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej z kruszywa powinien być większy 
niż 50 MPa 
Zagęszczenie  podbudowy  z  kruszywa  należy  uznać  za  prawidłowe  wtedy,  gdy  stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia M”E do pierwotnego modułu odkształcenia  M’E’ , mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2” :

ME”
                                                                    -------------      ≤   2,2
ME’

6.4  Wymagania dotyczące materiałów.
Wymagania dotyczące materiałów podano w ptk.  2.1 a  częstotliwości  badań w ptk.  6.6.1 
niniejszej  SST.

6.5  Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  pełne  kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów.

6.6.  Badania w czasie robót.

6.6.1.  Badania właściwości kruszywa.
W czasie trwania robót Wykonawca powinien wykonać badania:
Uziarnienie kruszyw, zawartość zanieczyszczeń obcych i zawartość ziarn nieforemnych z 
częstotliwością podaną w poniższej tablicy.

Tablica  3.  Częstotliwość  badań  w  czasie  robót  przy  budowie  podbudowy  z  tłuczenia 
kamiennego
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalne  ilości 
badan  na  dziennej 
działce roboczej

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 
na jedno badanie [m2]

1.
2.

3.

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych 
w kruszywie
Zawartość ziaren nieforemnych w 

2 600
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kruszywie
4.
5.
6.

7.

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie 
mrozu
Zawartość  zanieczyszczeń 
ograniczonych

6000
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów

Badania pełne kruszywa wg.. tabeli 1 i 2 ptk. 2.1. powinny być wykonane z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie jakości robót lecz nie rzadziej niż jeden na 6000 m2 wykonanej 
podbudowy a także w przypadku zmiany źródła poboru materiałów i w innych przypadkach 
określonych przez inżyniera.
Próbki  do  badań pełnych powinny być  pobierane  przez  wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera.

6.6.2.  pomiary cech geometrycznych
 W czasie  trwania  robót  wykonawca powinien na  bieżąco  wykonać niezbędne pomiary  i 
kontrolować zgodność z dokumentacją.

6.7 Badania i pomiary po wykonaniu podbudowy.
Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w pkt. 
6.2 ; niniejszej  SST.
Powinny one obejmować sprawdzenie następujących cech:
— równość podbudowy
— spadki poprzeczne
— rzednie wysokościowe
— ukształtowanie osi
— szerokość podbudowy
— grubość podbudowy

7. Obmiar robót.
Jednostka  obmiaru  jest  1  m2 wykonanej  podbudowy  z  tłuczenia  kamiennego  zgodnie  z 
obmiarem w terenie.
Obmiar  nie  powinien  obejmować  dodatkowo  wykonanych  powierzchni  w  stosunku  do 
projektu z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie  przez Inżyniera.

8.  Odbiór robót.
Odbiór podbudowy dokonywany jest  na zasadach odbioru robót…………… i ulegających 
zakryciu.
Do odbioru wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
robót i materiałów.
 Odbioru dokonuje Inżyniera podstawie:

—wyników badań i pomiarów Wykonawcy,
—  wyników  badań  i  pomiarów  wykonanych  na  zlecenie  Inżyniera  przez  laboratorium 
inwestorskie,
— pomiarów i oględzin w czasie odbioru.
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Inżynier może zalecić przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów gdy:

— zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami niniejszej SST.
— istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy, 
koszty tych badań ponosi wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku  stwierdzenia  wad  Inżyni9er  ustali  zakres  robót  poprawkowych  lub  poleci 
zerwanie  wadliwie  wykonanej  warstwy  i  wymianę  na  nową.  Koszty  tych  robót  ponosi 
Wykonawca.

9.  Podstawa płatności.

Cena wykonania robót obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe
— oznakowanie robót
— zakup i transport materiałów
— rozłożenie i zagęszczanie kruszywa grubego
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubszego z zagęszczeniem 
— badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane

1.  PN-76/B-06721          „Kruszywa mineralne. Pobierane obróbki”

2.  BN-84/S- 96023          „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia
                                           kamiennego”.

3.  BN-66/6774-02           „ Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
                                            nawierzchni drogowych”.

4.  BN-68/8931-02           „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia przez  
                                            obciążenie płyta”.

5.  BN-68/89312-04         „ Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
                                             łata.
                      Tablica 1.

                     Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego
                                                  warstwa ścieralna
                                                         ruch KR1

   

     
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania
 1 Scieralność w bębnie kulowym:

 - po pełnej liczbie obrotów,% ubytku 
masy, nie więcej niż
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. 2

  3.
  

  4.

 - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku 
masy w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów , nie więcej niż:

 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy 
kruszywa, % nie więcej niż:

 Odporność na działanie mrozu, % ubytku 
masy, nie więcej niż:

 Odporność na działanie mrozu wg 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, 
% ubytku masy nie więcej niż:
  

           35

             30

             3,0

             5,0

             50

                 Tablica 2

                               Wymagania Gatunkowe Dla Grysu
                                                ruch KR1

                 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania
 1  Skład ziarnowy

a) zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,75 mm, odsianych na 
mokro dla frakcji,% masy,nie 
więcej niż:

- w grysie 6,3 – 20,0 mm
- w grysie 2,0 – 6,3 mm

b) zawartość frakcji 
podstawowej dla frakcji, % 
masy, nie mniej niż:

- w grysie 6,3 – 20,0 mm
- w grysie 2,0 – 6,3 mm

c) zawartość podziarna dla 
frakcji, % masy, nie więcej 
niż:

- w grysie 6,3 – 20,0 mm

          2,5
            4,0

            65
            60

             10
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  2

  3.

  4. 

- w grysie 2,0 – 6,3 mm

d) zawartość nadziarna, % 
masy, nie więcej niż:

  
  Zawartość zanieczyszczeń obcych , 
% masy, nie więcej niż:

  Zawartość ziarn nieforemnych, % 
masy, nie więcej niż:

  Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych , barwa cieczy
  

             15

           
             10

             0,2

             30

        nie ciemniejsza niż
         wzorcowa               

             Tablica 3

                          Wymagania dla piasku Lamabego i kruszywa drobnego 
                                                      granulowanego

Lp. Wyszczególnienie właściwości                    Wymagania
  1

   
  2.

  3.

 Zawartość zanieczyszczeń obcych 
,% masy, nie więcej niż:

 Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy 
niż:

a) dla kruszywa z wyjątkiem 
wapieni

b) dla kruszywa z wapieni

  Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych barwa cieczy

piasek łamany kruszywa 
granulowane
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKA
TECHNICZNA

D-03.01.01

Przepusty pod korona drogi 
[z murkami czołowymi]
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
      
        Przedmiotem niniejszej Szczegółowości Specyfikacji Technicznej są wymagania 
       Dotyczące wykonania i odbioru przepustów na drodze wyszczególnionej w zał. Nr 1
       „Wykaz obowiązujących SST.”
1.2. Zakres stosowania SST.

       Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
       Przy zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST.

       Roboty omówione w niniejszej SST maj zastosowanie pryz wykorzystywaniu przepustów
       Pod koroną drogi.
1.4. Określenia podstawowe. 
       
       - przepust – budowla mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania wody lub  
          Innych urządzeń.
        - Przepust prefabrykowany- przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest 

z elementów prefabrykowanych.
        - Prefabrykat- część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym lub 
            Poligonowo, która po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem.
        - Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniach Inżyniera.

2. Materiały.
Materiałami do wykonania przepustów betonowych ( żelbetowych) są:

- mieszanka betonowa do wykonania elementów konstrukcyjnych przepustu .
- stal zbrojeniowa.
- zaprawa cementowa.
- materiały izolacyjne. 
- kruszywo lub materiał kamienny na ławę fundamentową.

2.1. Beton.
2.1.1. Mieszanka betonowa – wymagania i składniki mieszanki.
          Mieszanka betonowa do wykonania elementów konstrukcji przepustów
          ( rury betonowe i żelbetowe, ścianki czołowe ) powinna być wykonana zgodnie 
           z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi

1. Skład mieszanki betonowej powinien zapewniać odpowiednią jej urabialność
umożliwiającą szczelne ułożenie mieszanki w formie podczas zagęszczenia przez 
wibrowanie, tak aby nie wystąpiły pustki w misie betonu lub na powierzchni.

            2. Ilość cementu dla betonu klasy B 30:
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- nie mniejsza niż 270 kg/m³
- i nie większa niż 400 kg/m³

3. Największa dopuszczalna wartość stosunku W/C wynosi 0,5.
4. konsystencja mieszanki nie rzadsza od plastycznej.

5. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekroczyć
2 % w przypadku gdy nie stosowano domieszek napowietrzających i 4,5 – 6,5 %
w przypadku ich stosowania.

6. Mieszanka betonowa powinna być wytwarzana wyłącznie w betoniarkach
przeciwbieżnych wg. Recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera.

2.1.1.1. Kruszywo.

             Kruszywo do produkcji mieszanki betonowej na elementy konstrukcji przepustów
 powinno spełniać wymagania „Wymagań i zaleceń….” GDDP z 1990 r.

 Wymagania dla kruszyw podano w tablicach 1,2,3.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów.
                       Wyszczególnienie  właściwości              Wymagania
Zawartość płynów mineralnych, % co najwyżej
Zawartość ziarn , % co najwyżej
Wskaźnik rozkruszania, % co najwyżej

dla grysów granitowych
dla grysów bazaltowych

Nasiąkliwość, % co najwyżej
Mrozoodporność, % co najwyżej
Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej 
( wg BN-84/6774-02 [28], % co najwyżej
Zawartość związków siarki, % co najwyżej
Zawartość zanieczyszczeń obcych, % co najwyżej
Zawartość zanieczyszczeń ograniczonych

Reaktywność alkaliczna (wg. PN-91/B-06714?34  [27].

Dopuszczalna zawartość podziarna, % co najwyżej
Dopuszczalna zawartość nadziarna, % co najwyżej

1
20

     16
      8

 1.2
   2

     10

   0.1
      0,25

nie dająca barwy cieczy 
mniejszej niż wzorcowa.

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 
0.1 % 

5
10

Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny.
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Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów.

Wyszczególnienie właściwości Wymagania

Zawartość pyłów mineralnych, % co najwyżej
Zawartość związków siarki, % co najwyżej
Zawartość zanieczyszczeń obcych, % co najwyżej
Zawartość zanieczyszczeń ograniczonych.

Reaktywność alkaliczna ( wg. PN-91/B-06714/34 )

1,5
0,2
0,25

nie dająca barwy 
ciemniejszej od wzorcowej. 

Nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad
0,1 %.

Nie dopuszcza się grudek gliny.

Zawartość poszczególnych frakcji w składzie ziarnowym piasku powinna wynosić:

do 0,25 mm  -  14  -  19 %
do 0,5 mm    -   33  - 48 %
do 1,0 mm    -   57  - 76 %

Uziarnienie kruszywa

Należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu wg. Tablicy 3.

Tablica 3. Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa do 16 mm.

Przechodzi przez sito, %
0,25
0,5
1,0
2,0
4,0
8,0
16,0

3  -  8
7  -  20
12  -  32
21  -  42
36  -  56
60  -  76

100

2.1.1.2. Cement.
  
Należy stosować cement portlandzki marki 45 ( bez dodatków)
odpowiadający wymaganiom normy PN-88/B-30000 „Cement portlandzki”
w tablicy 4 podano wymagania dla cementu.

Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów.
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Lp.                      Wymagania Marka 
cementu 
45

1. Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie
Niej niż

po 3 dniach      20 
po 28 dniach      45

2. Czas wiązania Początek wiązania, 
najwcześniej po upływie, 
min

      60

koniec wiązania najpóźniej, 
h

      10

3. Równomierność zmiany objętości Wg próby Le Chateliera, 
mm, nie więcej niż

       8

Wg próby na plackach normalny
4. Powierzchnia właściwa, cm²/g, nie mniej niż     2200
5. Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż        3,5
6. Zawartość MgC, % masy cementu, nie więcej niż        5,0
7. Zawartość domieszki plastyfikującej dopuszcz. Do stos. Przez IBT, % masy 

cementu, nie więcej niż
      0,5

8. Okres, w którym cement przechowywany wg BN-88/6731-08 nie powinien 
wykazywać odchyleń od wymagań normy, liczba dni od daty wysyłki     90

2.1.1.3.   Woda.
Woda stosowana do betonów dla przepustów powinna spełniać wymagania normy
PN -88/B-32250 „Woda do betonów i zapraw”.

2.1.2. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-68/H-93 „Walcówka i pręty
stalowe do zbrojenia betonu”
Powinna być stosowana stal ST 3SX oraz 18G2.
Nie dopuszcza się zmiennego użycia innych stali bez zgody Inżyniera.
Stal używana do produkcji rur żelbetowych musi posiadać atest producenta.
Pręty przeznaczone na zbrojenie muszą być oczyszczone z luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami
i farbami.
Pręty powinny być proste. Dopuszczalne wielkość miejscowego wykorzystywania
nie powinna przekraczać 4 mm.  

2.1.3. Beton i jego właściwości.

Wszystkie elementy konstrukcji przepustów należy wykonać z belkami klasy co
co najmniej B 30 zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami ….” GDDP z 1990 r.

Beton do wszystkich elementów konstrukcyjnych przepustu powinien spełniać 
następujące wymagania:
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- nasiąkliwość nie większa niż 5 %,
- przepuszczalność wody – stopień wodoprzepuszczalności co najmniej W 8,
- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F-150.

2.1.4.Prefabrykaty rurowe i skrzynkowe – zgodnie z dokumentacją projektową.

         Prefabrykaty rurowe przeznaczone do budowy przepustów powinny być wykonane 
         z betonu klasy co najmniej B 30 spełniającego wymagania podane w pkt. 2.1.3. 
         i posiadać atest producenta.

         Ponadto prefabrykaty powinny spełniać poniższe wymagania:

         1. Wymiary.

Odchyłki w wymiarach prefabrykatów nie powinny przekraczać:

- długość ± 5 mm
- grubość ścian + 4mm i  - 2 mm
- gabaryt otworu ± 5 mm
- zbieżność ścian ± 5 mm.

2. Wygląd zewnętrzny.

Powierzchnie rur powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
Drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których 
głębokość nie przekracza 5 mm.
Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów wg tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów.

Określenia wad i uszkodzeń Wielkość wad i uszkodzeń
Rysy otwarte i pęknięcia
Rysy włoskowate ( skurczowe, do 1 mm 
rozwartości )
a) poprzeczne

b) podłużne
c) poprzeczne i podłużne krzyżujące
Skupienia cementu, piasku lub kruszywa

Ciała obce
Szczerby w przegubach 

niedopuszczalne 

na ¼ dług. w 4 miejscach lub 1 rysa na całej 
dlug. jednej ściany.
na ⅓ dług.  w 2 miejscach na jednej ścianie
niedopuszczalne
w 2 miejscach o łącznej powierzchni nie 
więcej niż 2 % powierzchni
niedopuszczalne 
w 1 miejscu 1/10 dług.

Średnice i kształt prętów oraz usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne 
z dokumentacją. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić 
co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych. Dopuszczalne odchylenie osi pręta
w przekroju poprzecznym od wymiaru wymaganego np. dokumentacji może wynosić 
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maksimum 5 mm.

2.2. Zaprawa cementowa.

            Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
            może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. Zaprawy wykonuje
            się z cementów portlandzkich marek 25, 35, oraz cementów hutniczych 25 i 35
            Stosowany może być również cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15.

Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711
„Piaski do zapraw budowlanych”.

Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien 
przekraczać 2 godzin.

2.3. Materiały izolacyjne.

           Do izolacji przepustów należy stosować materiały zaakceptowane przez Inżyniera
           i posiadające świadectwo dopuszczenia dostosowanie oraz atest producenta.

Zaleca się stosowanie:

- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04 „Emulsja kationowa”
- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
   Lub wg PN-58/C-96177 „Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco”
- roztwory asfaltowe do gruntowania wg PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do 
   gruntowania”.
- papy asfaltowe wg BN-79/6751-01 „Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej”, lub
   wg BN-88/6751-03 „Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych”. 

2.4. Kruszywo lub materiał kamienny na ławę pod rury.

Na ławę fundamentową pod rury należy stosować pospółkę wg PN-B-11111 
„Żwir i mieszanka lub materiał kamienny”, wg PN-B-11112 „Kruszywo kamienne 
łamane do nawierzchni drogowych”.

2.5. Drewno na deskowanie.

            Do deskowania betonowych konstrukcji wykonywanych na miejscu budowy należy
            stosować drewno o klasie nie niższej od K 33, o grubości nie mniejszej niż 18 mm.
            Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-63/B-06251 „Roboty
            betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”. 

3. Sprzęt.

Do wykonania przepustów pod zjazdami należy stosować sprzęt zaakceptowany przez 
Inżyniera.

Do robót przy budowie przepustów używa się następującego sprzętu:
- koparka do mechanicznego wykonania i zasypywania wykopów,
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- zagęszczarki do zagęszczania zasypki i nasypu nad przepustem:
  ubijaki ręczne, ubijaki mechaniczne, zagęszczarki płytowe,
- wibratory wgłębne lub przyczepne do zagęszczania mieszanki betonowej
- inny sprzęt pomocniczy.

4. Transport.
4.1. Transport prefabrykatów.

Transport prefabrykatów powinien odbywać się tak, aby liczba sztuk elementów
nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.
Rozmieszczenie prefabrykatów powinno być symetryczne.
Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju
co najmniej 10 * 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi
rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm.
Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość
co najmniej 0,75 Rb. 

4.2. Transport mieszanki betonowej.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą 
PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”.
Transport mieszanki na miejsce wbudowania może odbywać się dowolnymi
środkami pod warunkiem , że nie 

- segregacji składników
- zmian składu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- zmian temperatury więcej niż  ± 5 ºC

Czas transportu powinien umożliwić wbudowanie mieszanki nie później niż po:

- 90 min. przy temp. Otoczenia  + 15ºC
- 70 min.      –‘’-            -‘’-        + 20ºC
- 30 min.      –‘’-            -‘’-        + 30ºC

4.3. Transport cementu.

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania.

4.4. Transport lepiku.
           Lepik pakowany w szczelnie zamykane bębny metalowe może być przewożony 

dowolnymi środkami transportu.
Bębny należy ustawiać tak aby tworzyły zwartą całość, zabezpieczoną dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

4.5. Transport pozostałych materiałów.

Może odbywać się dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

            Roboty należy wykonać zgodnie z:
           - dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera,
           - „Katalogiem Powtarzalnym Elementów Drogowych”,
           - „Katalogiem Typowych Elementów Przepustów Rurowych”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
             Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:
              - ścięcia drzew i krzewów znajdujących się na terenie planowanego wykopu.
              - odwodnienia terenu
              - prac pomiarowych ( wytyczenie osi przepustu i krawędzi wykopu).
5.3. Wykopy pod przepust.

Sposób wykonania wykopów pod ławę fundamentową i fundamenty ścianek 
czołowych zależy od głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu.

Wykopy powinny posiadać bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) – o nachyleniu 1:0,5
- w skałach spękanych i szczelinach – o nachyleniu 1:1
- w gruntach malospoistych i słabych gruntach spoistych oraz w rumoszach 
wietrzelinowych  gliniastych – o nachyleniu 1:1, 25
- w gruntach sypkich 1:1, 5

Wykopy do głęb. 1,5 m mogą być wykopami otwartymi.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ± 2 cm a odkład ziemi
nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu robot. Grunt z wykopu powinien
być złożony wzdłuż  gornej krawędzi wykopu w odl. co najmniej 1 m od od niej, 
druga strona wykopu powinna być wolna i dostępna dla transportu materiałów
i dla komunikacji. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, powinna być pozostawiona warstwa
grubości co najmniej 20 cm  licząc od projektowanego dna wykopu i usunięta ręcznie
bezpośrednio przed wykonaniem elementów fundamentu.

Należy również zapewnić odwodnienie wykopu.

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, by po ich zakończeniu można
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót oraz 
szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

5.4. Wykonanie ławy fundamentowej pod rury.

O ile ( Inżynier nie zleci inaczej, podłoże pod przepusty rurowe należy przygotować 
          w następujący sposób:
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- jeżeli w podłożu występują grunty sypkie ( żwir, posypka
             - jeżeli w podłożu występują grunty inne niż w/w należy przed posadowieniem
               Rur wykonać ławę fundamentową z pospółki lub materiału kamiennego 
               o grubości zgodnej z KPED, KTEPR lub pleceniami Inżyniera i starannie ją 
               zagęścić.

Dopuszcza się inny sposób wzmocnienia podłoża, jeżeli uzyska on akceptację 
Inżyniera. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów

a/ różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: ± 5 cm,
b/ różnice rz pędnych wierzchu ławy ± 2 cm.

Różnicę w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie 
mogą spowodować spiętrzania wody w przepuście.

5.5. Układanie przewodu rurowego i jego izolacja.

Przed ułożeniem rur należy wykonać fundamenty betonowe pod głowice zgodnie z 
KPED, KTEPR i poleceniami Inżyniera.

Układanie należy wykonać wg BN-74/9191-01 „Urządzenia wodno-melioracyjne. 
Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6. Wykonanie ścianek czołowych przepustu.

           Ścianki należy wykonać z betonu co najmniej B 30 zgodnie z KPED, KTEPR,
            poleceniami Inżyniera i dokumentacją projektową.

5.6.1 Wykonanie deskowania, ułożenie betonu i jego pielęgnacja.

- Deskowanie powinno zapewnić wykonanie ścianki czołowej o odpowiednim
   kształci i wymiarach oraz wyglądzie zewnętrznym. Ponadto powinno być szczelne
   i stabilne oraz posiadać odpowiedni rozstaw i żeber i usztywnień. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w deskowaniu:

- odchylenie w prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1 %,
- różnice w grubości desek ± 0,2 cm,
- odchylenie ścian od pionu o – 0,2 % lecz nie więcej niż – 0,5 %,
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni  o ± 0,2 % na odcinku 
- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania ( przekrojów betonowych), 

- 0,2 % wysokości lecz nie więcej niż – o,5 cm,
+ 0,5 % wysokości lecz nie więcej niż + 2 cm, 
-  0,2 % grubości ( szerokości ) lecz nie więcej niż – 0,2 cm
+ 0,5 % grubości ( szerokości ) lecz nie więcej niż – 0,5 cm
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Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym 

- w przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić 
  Najlepiej wibratorem wgłębnym lub przyczepnym. Za zgodą Inżyniera dopuszcza się
  zagęszczenie ręczne.
  Betonowanie należy wykonać wyłącznie w temperaturach wyższych niż + 5°C. 
  Mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości większej niż o,75 m.
  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy buławę zagłębiać na      
  w warstwę poprzednią i przytrzymywać w jednym miejscu 20 – 30 sekund

  głębokości i 1,0 – 1,5 m  w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
  powinien być taki, aby nie powstawały martwe, nie zawibrowane pola.

- świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, 
   wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
  zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy 
  temp. otoczenia wyższej od + 5°C należy nie później niż po  12 godzinach od 
  zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu poprzez polewanie wodą
  co najmniej 2 razy na dobę przez okres 7 dni.

5.6.2. Izolacja ścianek czołowych przepustu.

Należy najpierw powierzchnie ścianek zagruntować przez dwukrotne 
Posmarowanie.
Następnie zagruntowaną powierzchnię  posmarować dwukrotnie lepikiem 

                 na gorąco.

5.7. Wykonanie zasypki i nasypu nad przepustami.

Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad:

- warstwę ochronną w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z gruntu 
  niewysadzinowego, bez kamieni i grud aby nie spowodować uszkodzenia przewodu
  rurowego i warstw izolacyjnych, 
- zasypkę należy wykonywać równomiernie i jednocześnie z obu stron prefabrykatów,
  warstwami o grubości 10 cm i zagęszczać ręcznie,
- zasypkę i nasyp należy zagęścić tak, aby wskaźnik zagęszczania badany wg normy
  BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu”, był nie mniejszy niż
  1,00.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Sprawdzenie jakości rur prefabrykowanych.

Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.4 niniejszej SST.

6.2. Kontrola mieszanki betonowej i właściwości betonu ( ścianki czolowej).

Kontrola obejmuje badanie:
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- skład mieszanki betonowej,
- konsystencje mieszanki betonowej,
- odporność na działanie mrozu, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach badana na  próbkach sześciennych 

o bokach 150 mm
- przepuszczalność wody przez beton.

Elementy wykonane z betonu nie powinny mieć raków, spęknięć, rys i ciał obcych
w betonie a odchyłki w wymiarach nie powinny przekraczać podanych w pkt. 5.6.1.
Wymagania, zakres oraz częstotliwość badań  - zgodnie z „Wymaganiami
 i zaleceniami……” GDDP z 1990 r.

6.3. Kontrola robót ziemnych: wykopów, zasypki i nasypu.

- prawidłowość wykonania robót przygotowawczych i pomiarowych,
- prawidłowość wykonania zasypki i nasypu należy kontrolować w czasie trwania
   robót i po ich wykonaniu wg pkt. 5.7.

6.4. sprawdzenie ławy fundamentowej pod rury.

Sprawdzenie podlega:

               - rodzaj i ilość materiału,
               - grubość i pozostałe wymiary ławy,
               - zagęszczenie ławy ( ocena wizualna )

6.5. Kontrola deskowania.

                Obejmuje sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.6.1.

6.6. Sprawdzenie izolacji przepustu – wg pkt. 5.5 i 5.6.2.
6.7. Sprawdzenie przepustowych parametrów przepustu.

Obejmuje pomiary w zakresie:

                - pochylenia dna przepustu poprzez pomiar rzędnych wlotu i wylotu z dokładnością
                   ± 1 cm  i sprawdzenie zgodności pochylenia dna przepustu ze spadkiem dna rowu 

( minimalny spadek – 0,2 % ).
                 - długość obiektu z dokładnością ± 1 cm.
7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanego przepustu, licząc wzdłuż osi przepustu
na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie badań i pomiarów kontrolnych wykonawcy 
oraz oceny jakości robót.

9. Podstawa  płatności.
Płatność za metr wykonanego przepustu należy przejmować na podstawie obmiaru 
i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań kontrolnych.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilość m przepustów zgodnie
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z Zał. Nr 1.

Cena robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie ław fundamentowych,
-wykonanie deskowania fundamentu i ścianek czołowych,
- montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi,
- rozbieranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki i nasypu wraz z zagęszczeniem,
- wykonanie badań i pomiarów,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

10. Przepisy związane….

1. PN-68/B-06250 - „Beton zwykły”.
2. BN-74/8935-04 - „ Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy  
                                                              Prefabrykowane”.
3. BN-83/8836-02 - „Roboty ziemne. Przewody podziemne. Wymagania

    i badania przy odbiorze”.
4. PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowano na zimno”.
5. PN-70/B-27617 - „Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy 

     asfaltowe”.
6. PN-88/B-30000 - „Cement portlandzki”.
7. PN-88/B-30003                          - „Cement murarski 150”.
8. PN-88/B-30005                          - „Cement hutniczy”.
9. PN-88/B-32250                          - „woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne  
                                                            dla wody do betonów i zapraw”
10.BN-74/9191-01                          -„ Urządzenia wodno – melioracyjne. Przepusty z rur 
                                                              betonowych i żelbetonowych. Wymaganie i badanie 
                                                               przy odbiorze”.
11. BN – 67/6753-04                       -„ Emulsja kationowa”.
12.Pn – 74/B- 24622                        - „Roztwór asfaltowy”.
13.BN- 72/8932-01                          - „ Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”
14.BH-90/B-14501                          - „Zaprawy budowlane zwykłe”
15.
16.
17.PN-79/B06711                             -„ Piaski do zapraw budowlanych”
18. PH-77/8931-12                           -„ Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu”

—„ Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji masowych” – 
GDDP, 1990r

—  KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.

—KTERR – Katalog Typowych Elementów Przepustów Rurowych.
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