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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zadania p.n. „Remont drogi gminnej ul. Osiedle Południowe i Jana Kazimierza we 
Wleniu (dz. nr 285).” 

 
 
 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego  
 

Gmina Wleń 

Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy, Plac Bohaterów Nysy 7 , 59-610 Wleń 

tel. 075 7136 438  faks 075 7137 050   

e-mail: sekretariat@wlen.pl                    
strona: www.wlen.pl 
   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
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 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. 

 

 

 

 

 

     4. Opis przedmiotu zamówienia:  

      STAN  ISTNIEJĄCY 
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 Odcinek  drogi  gminnej  zaplanowany  do  przebudowy  jest  zlokalizowany  na 

działce nr 285  w  dwóch  odcinkach.   Odcinek AB  stanowi  ul. Osiedle Południowe,   a  

odcinek  CD ul. Jana Kazimierza,  będących  własnością  gminy  Wleń.     Nawierzchnia  

jezdni  jest  gruntowa,  z  licznymi  wybojami  i  koleinami.  Na  odcinku  AB  w  km  0+114  

jest  stary  załamany  przepust,  który  wymaga  wymiany  na  nowy.    Na  obydwu  

odcinkach  brak  jest  jakiegokolwiek  odwodnienia  i  wody  opadowe  niszczą  drogę  

tworząc  liczne  wyrwy  w  nawierzchni  i  poboczu. 

Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  i  stanowi  zagrożenie  

bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  

należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont   polegający  na odtworzeniu  odwodnienia,  

wykonaniu  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  

bitumicznej. 

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI 

# - długość  drogi  :                      -       322,0 m   w  tym: 

 -  odcinek  AB        -       166,0 m 

 -  odcinek  CD        -       156,0 m 

# - szerokość  jezdni  ( zmienna) -      3,0 -:-4,0 m  w  tym: 

 -  odcinek  AB        -      3,0 -:-4,0 m 

 -  odcinek  CD        -          3,0  m 

# - powierzchnia  jezdni               -      1219,00 m2 

# - spadki  podłużne                    -       do  4,4 % 

# - spadki  poprzeczne                -         2 -:- 3 % 

# -  rowy                                       -        380,0 m 

# - szerokość  poboczy                -       0,5 do 1,0 

# - spadek  poprzeczny  poboczy  -      5 -:- 6 % 

# - pochylenie  skarp                    -       1:1 

# - nawierzchnia                          -     bitumiczna 

# - ruch                                        -     lekki 

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  remont  

odcinka  drogi  rolniczej  zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  

istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  

drogi.   Pozwoli  to  na  uniknięcie wykupu  gruntów  i kosztownych  robót  ziemnych.   

3.1    Konstrukcja  jezdni 
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 Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  

pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni: 

#  -   Warstwa  odsączająca  z  piasku  grubości  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  15 cm   

 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm 

3.2    Odwodnienie 

 W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  

zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,  wykonanie    przepustu  i  rowu  

oraz  sączki  poprzeczne  w  drodze,  tak  aby  odprowadzić  wody   poza  korpus   drogi . 

#  -  Projektowane  do  wykonania  lub  odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp  

 i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów: 

-  Odcinek  AB:       

-  w km  0+000 do 0+210   -   rów      L =  210 m 

-  Odcinek  CD:       

-  w km  0+000 do 0+170   -   rów      L =  170 m 

 #  - projektowane  przepusty: 

-  Odcinek  AB:       

-  w  km  0+114,  przepust  pod  drogą  z rur PEHD  Ф 400 mm,     L =  9,0 m 

#  - sączki  poprzeczne  z  kruszywa  ( tłuczeń , żwir ) : 

-  Odcinek  AB i CD:       

-  układane  średnio  co  30 m.  w  celu   odprowadzenia  wody  z  konstrukcji   

       drogi  za  korpus  drogi.   

 

4.   OPIS  ROBÓT   

 Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  

zajęcie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  

projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  

na  czas  wykonywania  robót.  
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W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  projektowane przepusty i  rowy.   Wykonanie  

tych  prac  zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.   Można  wtedy  przystąpić  do  

korytowania  drogi  i  wykonania  warstw  konstrukcyjnych.  Przy  wykonywaniu  robót  

ziemnych  należy  uzgodnić  z  właścicielami  sieci  miejsca  kolizji.   Należy  zwrócić  

szczególną  uwagę  na  zawory  wodociągowe,  sieć  telekomunikacyjną  i  energetyczną.    W  

korycie  drogi  średnio  co  30 m.  wykonać  sączki  poprzeczne  z  tłucznia  w  celu  

odprowadzenie  wód  opadowych  poza  korpus  drogi.   Po  zagęszczeniu  walcami  

wyprofilowanego  podłoża  należy  wykonać  pełną  konstrukcję  drogi  o  warstwach: 

#  -   Warstwa  odsączająca  z  piasku  grubości  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  15 cm   

 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  3 cm 

Wszystkie  warstwy  konstrukcyjne  należy  zgłosić  do  odbioru  częściowego  przez  

inspektora  nadzoru.     Pobocza  należy  uformować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5  

-:- 6 %  od  jezdni  i  odpowiednio  zagęścić  zabezpieczając  je  przed  rozjeżdżaniem.   

Rejon  skrzyżowania   należy  oznakować  zgodnie  z  projektem  oznakowania. 

 Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  

odbioru  robót  budowlano  montażowych”  specyfikacjami  technicznymi  oraz  z  

przepisami  branżowymi   z   uwzględnieniem przepisów BHP. 

  
 
IV. Spis specyfikacji technicznych. 
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I. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-00.00 
WYMAGANIA  OGÓLNE 

1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  związanych   z  remontem  drogi  gminnej  we  
Wleniu. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  
realizacji  Robót, zgodnie  z  zakresem  wymienionym  w  punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  drogowe w  tym: 
Roboty  przygotowawcze, 
Roboty odwodnieniowe, 
Roboty  nawierzchniowe, 
Oznakowanie, 
 
1.4. Określenie  podstawowe. 

Użyte  w  ST  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku  zgodnie  z  
Polską  Normą  PN-ISO-7607-1 - „Budownictwo  Terminy  Ogólne”  oraz  PN-ISO 7607-
2 - „Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
ich  zgodność  z  Projektem  budowlanym  i  poleceniami  Inwestora. Kadra techniczna 
Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresie i rodzaju robót oraz 
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robót.  
 
1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy. 

Zamawiający  w  terminie  7  dni  po  podpisaniu  umowy  przekaże  
Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  
prawnymi  i  administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  2  egz. dokumentacji  projektowej, 
dzienniki  budowy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  porządku  na  Terenie  Budowy  
w  okresie  jej  trwania. 
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje  i  będzie  
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak: zapory, 
światła  ostrzegawcze, sygnały  itp. zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  
pojazdów  i  pieszych. 
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inwestorem  oraz  przez  umieszczenie, 
tablic  informacyjnych, których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  
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Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  
przez  cały  okres  realizacji  Robót. 
 

1.5.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie: 
a/ utrzymywać  Plac  Budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej, 
b/ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Placu  
Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  
społecznej  i  innych, a  wynikających    ze  skażenia, hałasu  lub  innych  przyczyn  
powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania. Stosując  się  do  tych  
wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na: 
1. Lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i  dróg  dojazdowych, 
2. Środki   ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  

cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem  powietrza  
pyłami  i  gazami, możliwością  powstania  pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona  przeciwpożarowa. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany  
przez  odpowiednie  przepisy, na  terenie  baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach  
biurowych, mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w   maszynach  i  pojazdach. Materiały  
łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  
za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  
Robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia. 

Materiały, które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia, nie  będą  
dopuszczone  do  użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  
stężeniu  większym  od  dopuszczalnego. Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  
Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, wydane  przez  uprawnioną  
jednostkę, jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  
materiałów  na  środowisko. Materiały, które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  
czasie  Robót, a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np. materiały  
pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  
technologicznych  wbudowania. 
Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  
zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  
państwowej. 
1.5.7. Ochrona  Robót. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  
materiały  i  urządzenia  używane  do  Robót. Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  
w  taki  sposób, aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  
przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru Robót. 
1.5.8. Dokumentacja  Powykonawcza. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  Dokumentację  Powykonawczą  
zgodną  z  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r. Prawo  budowlane  oraz  zgodnie  z  
Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  
lutego  1995r.  w  sprawie   
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno - kartograficznych  oraz  czynności  
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie. 
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Po  zakończeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  lub  odcinków  robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej  w  celu  
zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  elementów  
zagospodarowania  terenu. 
Wraz  ze  zgłoszeniem  zakończenia  robót  Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  
dokumenty  budowy  wymienione   w  niniejszej  ST, to jest: dziennik budowy i księgi 
obmiaru, dokumentację  projektową  wraz  z  naniesionymi  w  czasie  prowadzenia  
robót  zmianami  oraz  operat  geodezyjny  zawierający  dokumentację   geodezyjną  
sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy, a  w  szczególności  szkice  
tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  i  obiektów  oraz  
inwentaryzację  powykonawczą. Złożony  operat  winien  zawierać  wszelkie  dane  
umożliwiające  wniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą, do  ewidencji  gruntów  i  
budynków  oraz  do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu. Wykonawca  przygotuje  
niezbędną  liczbę  egz. Dokumentacji  Geodezyjnej  Powykonawczej  na  własny  
koszt  i  przekaże  ją  odpowiedniemu  dla  obszaru  inwestycji  ośrodkowi  
dokumentacji  geodezyjno - kartograficznej  oraz  Inwestorowi  (geodezja  
powykonawcza  w  3  egz.  dla  inwestora). Szkice  geodezyjne  będą  sporządzane  na  
bieżąco  i  dostarczane  inspektorowi  nadzoru  przy  odbiorze  kolejnych  odcinków  robót. 
 
1.5.9. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  
władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które  są  w  
jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny   za  
przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  Robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiają  kopie  
zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty. 
 
2. 0   MATERIAŁY. 
2.1. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych. 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  
Władz  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  
źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany   dostarczyć  Inspektorowi  
Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  
jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty, a  w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje  i  
jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  Robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Placu  Budowy  lub  z  
innych  miejsc  wskazanych  w  umowie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  
odwiezione  na  odkład   odpowiednio  do  wymagań  umowy  aktu  lub  wskazań  
Inspektora. 
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora, Wykonawca  nie  będzie  
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Placu  Budowy  poza  tymi, które  zostały  
wyszczególnione  w  umowie. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowiązującymi  na  danym  obszarze. 
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2.2. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały, do  czasu  gdy  
będą  one  potrzebne  do  Robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  
zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  
przez  Inspektora  nadzoru. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  
nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  
być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  on  zgodny  z  
polskimi  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  
użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania, tam  gdzie  jest  to  
wymagane  przepisami. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków  
transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  
właściwości   przewożonych  materiałów. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  
pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  

Warunkami  Umowy, oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  
Robót, za  ich  zgodność  z  wymaganiami  ST, Dokumentacja  Projektową, projektem  
organizacji  Robót, oraz  poleceniami  Inspektora. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładane  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  
elementów  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową. 
Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie  
trwania  Robót, jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  będą  
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  
otrzymaniu  przez  Wykonawcę, pod  groźbą  zatrzymania  Robót. 
Wszelkie  dodatkowe  koszty  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca. 
5.2. Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania robót. 
5.2.1 Wykonanie robót pomiarowych. 
♦ dalmierz,  
♦ niwelator,  
♦ teodolit. 
 
5.2.2 Usunięcie drzew i krzaków. 
♦ Piła  spalinowa do  drewna. 
♦ Piła  ręczna do  drewna. 
♦ Siekiery. 
♦ Sekatory. 
♦ Nożyce do żywopłotów. 
♦ Samochody skrzyniowe. 
♦ Samochody samowyładowcze. 
♦ Ciągniki kołowe. 
♦ Przyczepy skrzyniowe, 
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5.2.3 Wykonanie robót ziemnych. 
♦ Koparki  gąsienicowe  i  kołowe. 
♦ Spycharki gąsienicowe i kołowe. 
♦ Samochody  samowyładowcze. 
♦ Szalunki  systemowe  do  wykopów. 
♦ Zagęszczarki. 
 
5.2.4 Wykonanie robót odwodnieniowych. 
♦ Samojezdna ścinarka poboczy 
♦ Równiarka 
♦ Szpadle 
♦ Łopaty 
♦ Kilofy 
♦ Żuraw samochodowy 5-6 t. 
♦ Wibrator powierzchniowy. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Samochody skrzyniowe. 
♦ Samochody samowyładowcze. 
♦ Ciągniki kołowe. 
♦ Przyczepy skrzyniowe, 
♦ Koparki  gąsienicowe  i  kołowe. 
♦ Spycharki gąsienicowe i kołowe. 
♦ Ubijaki spalinowe lub elektryczne. 
♦ Walce wibracyjne samojezdne. 
♦ Specjalistyczny samochód kanalizacyjny WUKO 
♦ Pompy wodne. 
♦ Piły tarczowe. 
♦ Kocioł do podgrzewania mas bitumicznych. 
♦ Agregat  prądotwórczy. 
 
5.2.5 Wykonanie robót nawierzchniowych. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Samochody samowyładowawcze. 
♦ Samochody dłużycowe. 
♦ Ciągniki kołowe. 
♦ Spycharki gąsienicowe i kołowe. 
♦ Równiarka samojezdna. 
♦ Walec statyczny samojezdny ogumiony. 
♦ Walce wibracyjne samojezdne. 
♦ Ubijaki spalinowe lub elektryczne. 
♦ Rozkładarka mas bitumicznych. 
♦ Kocioł do podgrzewania mas bitumicznych. 
♦ Piła  do  cięcia  asfaltu. 
♦ Frezerka. 
5.2.6. Wykonanie oznakowania. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Wiertnica ręczna. 
♦ Betoniarki  do  wytwarzania  betonu. 
♦ Spawarka. 
♦ Ubijaki. 
 
5.3. Atesty  jakości  materiałów  i  urządzeń. 

W przypadku  materiałów, dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST, każda  
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  atest. Produkty  przemysłowe  będą  
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posiadać  atesty  wydane  przez  producenta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  
wykonanych  przez  niego  badań. Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  
przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały  posiadające  atesty  lub  urządzenia - 
ważne  legitymacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie. Jeżeli  zostanie  
stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i  urządzenia  
zostaną  odrzucone. 
 
5.4. Dokumenty  budowy. 
5.4.1 Dziennik  budowy. 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  końca  
robót. Odpowiedzialność  za  prowadzenie   Dziennika  Budowy  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i   
 
gospodarczej  strony  budowy. Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  
opatrzony  datą  jego  wykonania, podpisem  osoby, która  dokonała  zapisu, z  
podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. Zapisy  będą  
czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym, bezpośrednio  
jeden  pod  drugim, bez  przerw. 
Wszystkie  załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  
ponumerowane, podpisane  i  opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i  Inspektora. 
Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  Dokumentacji  Projektowej, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  Robót, 
- przebieg  Robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyczyny  i 

okresy  każdego  opóźnienia, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora, 
- daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  nadzoru, z  podaniem  

powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających, ulegających  zakryciu, 

częściowych  i  końcowych  odbiorów  Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  

Dokumentacji  Projektowej, 
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  

i  w  trakcie  wykonywania  Robót, 
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  bezpieczeństwa  i  zabezpieczenia  

Robót, 
- dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem, kto  je  przeprowadzał, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem, kto  je  

przeprowadzał, 
- inne   istotne  informacje  o  przebiegu  Robót. 
Wszystkie  propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  
Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  do  ustosunkowania  się. Wszystkie  
decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  
podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  
ustosunkowania  się. 
5.4.2 Pozostałe  dokumenty  budowy. 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  wymienionych  w  pkt. 5.3  
następujące  dokumenty: 
a/ pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego, 
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b/ protokoły  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy, 
c/ protokoły  odbioru  Robót, 
d/ protokoły  z  narad  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru, 
e/ korespondencję  na  budowie. 
5.4.3 Przechowywanie  dokumentów  budowy. 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  
odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie  
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  
wglądu  na  życzenie  Zamawiającego. 
 
5.5.  Koszty  dodatkowe niezbędne do uwzględnienia w ofercie cenowej. 

Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  i  umieszczenia  w  nim  urządzeń  
wyliczonego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia   2  czerwca  
1999r.  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), w  sprawie  przepisów  ustawy  o  drogach  
publicznych, pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczania, pomiarów i 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót oraz koszty związane z wywozem 
gruzu i gruntu z korytowania i nadmiarów z robót ziemnych oraz kosztów 
składowania ich na wysypisku a także ustalenia miejsca wywozu i składowania, 
ponosi  Wykonawca. 

 
5.6. Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi 
częściowemu, odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
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Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.   
5.7. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wykonawstwo  i  uzgodnienia. 

• Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  część  Umowy.  
      Wykonawcę  równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w    
      Dokumentacji  Projektowej. 

• Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca 
zobowiązany jest  przestrzegać   Polskich  Norm  i  Norm   Branżowych, przepisów  
obowiązujących   w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  działać  zgodnie  z  zasadami  
sztuki  budowlanej  i  z  zachowaniem  wymogów  wynikających  z  przepisów  
Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  przepisów  Przeciwpożarowych oraz Ochrony 
Środowiska. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  ich  
zgodność  z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 

• W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wypełnić  wszelkie  warunki  
określone w  części  II  - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponować  inne  standardy  
pod  warunkiem, że  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  taką  samą  jakość  
wykonania , jak  w  przypadku  zastosowania  Polskich  Norm  i  Norm  Branżowych. 

• Oprócz  zgodności  z  normami  wszelkie  zastosowanie  w  robotach  materiały  i  towary   
      muszą  być  stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zostały    wytworzone  przez   
      producenta, zaś  wykonawstwo  musi  odpowiadać  zasadom  sztuki  budowlanej.   
      Wszystkie  materiały  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  być    
      fabrycznie  nowe  i  posiadać  dokumenty  dopuszczające  je  do  stosowania  i  obrotu.  
      Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów, które  w    sposób  trwały   są  szkodliwe   
      dla  otoczenia  lub   wywołują  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  niż   
      dopuszczalne. Materiały  będące  szkodliwymi  dla  otoczenia  w  fazie  robót, gdy  ich   
      szkodliwość  ustaje  po  zakończeniu  prac (np. materiały  pylaste)  mogą  być  używane   
      pod  warunkiem  przestrzegania  technologicznych wymogów  ich  wbudowywania. Jeżeli   
      wymagają  tego  przepisy  Zamawiający  winien  otrzymać  zgodę  na  użycie  takich   
      materiałów  od  kompetentnych  organów administracyjnych. Wszelkie  materiały   
      odpadowe  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa dopuszczenia  (z  klauzulą   
      potwierdzającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko) wydane  przez   
      uprawnioną  jednostkę. 

• Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji Technicznej  
      Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  uzgodnień  w   
      zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  terenu  budowy. 

• Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego, przed  jej  
przekazaniem  na  budowę  powinna  być  sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  
technicznych  możliwości  realizacji  w  zakresie  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  
oraz  ze  względu  na  rodzaj stosowanych  materiałów  i  rozwiązania  konstrukcyjne. 

• Zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót, 
b/ decyzje  o  zmianach  powinny  być  zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  Nadzoru  
do  Dziennika  Budowy, a  w  przypadkach  uzasadnionych  - potwierdzone  przez  
Projektanta, 
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c/   wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą   powodować  obniżenia  funkcjonalności  i  
wartości  użytkowych  w  stosunku  do  rozwiązań  pierwotnych, a  jeżeli  dotyczą  
materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  
powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej. 
1.4.9. Wykonawcę  obowiązują  ustawy, rozporządzenia  i  normy: 
a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  
11.10.2001r. 
b/  Ustawa  o  ochronie  przeciwpożarowej  z  dnia  24.08.1991r.  Dz. U. Nr  81, poz.  351  z 
późniejszymi  zmianami, 
c/  Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95  z  1995r. 
d/  Ustawa  prawo  budowlane  z  dnia   7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414  z  1994r.  tekst  
jednolity – Dz. U. Nr  106, poz. 1126  z  2000r.  z  późniejszymi zmianami, 
e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  jednolity  - 
Dz. U. z  2000r.  Nr  100, poz. 1086  z  późn. zm. z  2000r. Dz. U. Nr  120, poz. 1268), z  
2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i  Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr  125  poz. 1363), 
f/  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  z  
dnia  7.06.2001r.  Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
g/  Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16.10.1991r. z  późn. zm. – tekst  jednolity  Dz. U. 
z  2001r.  Nr  99  poz. 1079, 
h/  Ustawa  o  ochronie  dóbr  kultury  z  15.02.1962r.  z  późn. zm. Dz. U. z  1990r.  Nr  56  
poz. 322, 
i/   Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  formie  
tekstu  jednolitego  w  Załączniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  
Morskiej  z  dnia  26  czerwca  2000r.  (Dz. U. 71  poz. 838). 
j/  Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r. Prawo  o  ruchu    drogowym  (Dz. U. Nr  98, poz. 
602), 
k/  Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  października  
2000r. w   sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  i  cofania  zezwoleń  na  prowadzenie  prac  
konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  warunków  ich  prowadzenia  
i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  tych  prac, 
l/  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  
ich  usytuowanie  Dz. U. Nr  15, poz. 140  i  Nr  44  poz. 434  z  1999r.  oraz  Nr  16  poz. 
214  z  2000r. 
ł/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  
sygnałów  drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622), 
m/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  
niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i  zmiana  w  
Dz. U.  nr  59  z  1999r.). 
n/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  października  
2000r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  (Dz. U. 
Nr  90, poz. 1006r), 
o/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  
w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie  (Dz. U. Nr  43,  poz. 430, 
p/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  22  czerwca  1999r.  zmieniające  
rozporządzenie  w  sprawie  wykonania   niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  
publicznych  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), 
r/  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  lipca  1992r.  w  sprawie  
ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  Dz. U. 
nr  92, poz. 460  z  1992r. z  późn. zm. 
s/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  określenia  
przeciętnych  norm  zużycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
t/ Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano – 
montażowych  i  rozbiórkowych, Dz. U. nr  13  z  dnia  10.04.1972r. 
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u/ Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  
1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno -  kartograficznych  oraz    
czynności  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr  25  z  dnia  13  marca  1995r.  poz. 
133),  
v/  BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka. 
w/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  wodociągowych  
i  kanalizacyjnych. Warunki  techniczne  wykonania. 
x/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  gruntów. 
y/ PN-68/B-06050. Roboty   ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  
badania. 
z/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
aa/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporażeniowa. 
bb/  PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
cc/ PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
dd/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarności  biernej. 
ee/PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania.  
ff/PN-S-04001:1967.Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania 
gg/PN-B-112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
Podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
Do  ceny  ryczałtowej  netto  nie  należy  wliczać  podatku  VAT. 
Cena  ryczałtowej  brutto  jest  kwotą  z  podatkiem  VAT. 
5.8. Przepisy związane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, póź. 414). 
2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  

1994r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej  (M.P. Nr  2  z  1995r.  
poz. 29). 

3. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  
odprowadzeniu  ścieków. 

4. Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  
(PN), przepisy  branżowe, instrukcje. Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  
należy  je  czytać  łącznie  z  rysunkami  i  Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  
występowały. 

Rozumie  się, iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  
wymaganiami. 
Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż  
30  dni  przed   datą  składania  ofert), o  ile  nie  postanowiono  inaczej. 
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób, ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  
Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce. 
Wykonawca  jest  obowiązany  do  przestrzegania  innych norm  krajowych, które  
obowiązują  w  związku  z  wykonaniem  prac  objętych  Umową  i  stosowania  ich  
postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach  
Technicznych. 
Zakłada  się, iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i  wymaganiami  tych  
norm. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01 
ROBOTY  POMIAROWE 

 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  pomiarowych  powierzchniowych  i  liniowych  przy  remoncie  
drogi  gminnej  we  Wleniu. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  roboty  pomiarowe  
przy  liniowych  oraz  powierzchniowych  robotach  ziemnych, drogowych  oraz  
sieciowych. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  
oraz  Dokumentacją  Techniczną. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
Robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne:. 
 
2.0 MATERIAŁY. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  
terenu  budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad  niniejszej  
ST są: 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6m 
- pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30cm 
- farba. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  
reperów  roboczych  będą  wykonane  ręcznie. Prace  pomiarowe  związane  z  
wytyczeniem  oraz  określeniem  rzędnych  oraz  reperów  roboczych  będą  
wykonane  specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym  (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  
dokładności  pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Materiały  (paliki  drewniane, pręty  stalowe, farba)  mogą  być  przewożone  
dowolnym  transportem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne  warunki  wykonania  prac  geodezyjnych  podano  w  ST  S-00.0.00. 
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Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  
instrukcjami  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii. Wykonawca  zobowiązany  
jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  (charakterystyczne)  
wykopów  i  nasypów, sieci  oraz  punkty  wysokościowe  (repery  robocze). 
 
5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokościowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg. 

Tyczenie  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentacje  projektową  przy  
wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  
określonej  w  dokumentacji  projektowej.  Wyznaczone  punkty  nie  powinny  być  
przesunięte  więcej  niż  5 cm  w  stosunku  do  projektowanych, a  rzędne  punktów  
należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do 1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  
określonych  w  dokumentacji  projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych. 

Punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  należy  wykonać  dla  każdego  
punktu  charakterystycznego  sieci  i  drogi. 
 
5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.  
- wytyczenie  głównych  osi  wykopów  i  nasypów, trasy  sieci, dróg  oraz  

lokalizacji  studni  (sytuacyjne  i  wysokościowe), 
- wykonanie  pomiarów  sprawdzających  rzędne, spadki  drogi, rurociągów  sieci  

wodociągowej, rozmieszczenie  i  ukształtowanie  nasypów   należy  wykonać  
przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  robót  lub  zasypaniem  wykopów. 

 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką  obmiaru  przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  
jest  1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  
ogólne”. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

Odbiór  prac, związanych  z  powierzchniowymi  robotami  oraz  wyznaczeniem  trasy  
liniowych  robót  w  terenie, następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  
pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej, które  Wykonawca  
przedkłada  Inwestorowi. 
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III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-02.01 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    są  wymagania  dotyczące  
usunięcia drzew i krzaków  przy  remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu. 

. 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

 
1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  
oraz  Dokumentacją  Techniczną. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
Robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne:. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
 

Nie występują 
 
3.0 SPRZĘT. 

 
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 

wyrębem drzew. 
 
4.0 TRANSPORT. 
  
 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne  warunki  wykonania  robót  przy usuwaniu drzew i krzewów  podano  
w  ST  S-00.0.00.  
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków. 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace 
związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 
korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie 
znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, 
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków. 
 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu 

w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 
zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
03.01 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły 
tej właściwości w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a 
następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
  
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. 
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 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich 
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 
powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w 
dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 
całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia 
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę 
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to 
powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 
cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie 
mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na 
których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 
 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
− dla drzew - sztuka 
− dla krzaków - hektar.  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  ZWIĄZANYCH Z KARCZOWANIEM. 
 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  D-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
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V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.01. 
ROBOTY ODWODNIENIOWE 

1.0  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST - ROWY. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót związanych z wykonaniem, oczyszczaniem, pogłębianiem oraz 
profilowaniem dna i skarp rowu  terenu pasa drogowego  przy remoncie  drogi  gminnej  we  
Wleniu. 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu  
przy  remoncie  drogi.  
1.3.1 Projektowane  do  odtworzenia  rowy. 

Ø  Odc. AB  w  km  od  0+000 do 0+210  rów,   L = 210 m   
Ø  Odc. CD  w  km  od  0+000 do 0+170  rów,   L = 170 m 
 

UWAGA: 
Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem   przepustów i rowów  ujęto  w  ST D-03.01.  
„Roboty  ziemne”. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza 
wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
Materiały nie występują. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać następujący 

sprzęt: 

♦ Koparka podsiębierna, 
♦ Spycharka lemieszowa, 
♦ Równiarka samojezdna lub przyczepna, 
♦ Zagęszczarki płytowo wibracyjne. 
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4.0 TRANSPORT. 
  Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z 
dowolnych środków transportowych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Oczyszczenie rowu.  
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i 
krzaków w obrębie rowu. 
5.2. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu. 
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i 
skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydrożnego w kształcie: 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 

głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi 
górnej rowu; 

− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, 
głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o 
promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;                  
w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
 

5.3. Roboty wykończeniowe 
 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy 
wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
 
UWAGA: Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST D-00.00. 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 
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 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a 
szablonem nie powinien przekraczać 3cm. 
 
7.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 
 

8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Zgodnie  z  warunkami  dokumentacji przetargowej. 
 
9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
9.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 
9.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.02. 
PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI I NA 

ZJAZDACH 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi i na zjazdach oraz 
ścianek czołowych jako samodzielnych elementów  przy remoncie  drogi  gminnej  we  
Wleniu. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  
przy  budowie przepustów  i  obejmują: 

 
1.3.1.Projektowane  przepusty:  

 
Ø  Odc. AB: -  w  km  0+114,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 400 mm,  L= 9 m 

 
1.4. Określenia  podstawowe. 
 
1.4.1. Przepust. 
Obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
 
1.4.2. Przepust rurowy. 

Przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych, żelbetowych lub z 
tworzyw sztucznych. 
1.4.3. Ścianka czołowa przepustu.  

Element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub 
głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody 
do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania 
stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych 
przepustu przed przemarzaniem. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są: 
♦ beton, 
♦ rury  przepustowe PEHD �500  
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♦ materiały na ławy fundamentowe, 
♦ materiały izolacyjne, 
♦ deskowanie konstrukcji betonowych  
♦ kamień łamany do ścianek czołowych. 
 
2.1. Rury PEHD 
Cechowanie  rur powinno  zawierać: 
a/ nazwę  lub  znak   producenta 
b/ symbol  surowca, 
c/ wymiar : średnica x grubość  ścianki, seria  S, 
d/ sztywność  obwodowa  (dla  rur), 
e/ informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data), 
f/ numer  aprobaty  technicznej. 
Wymiary  rur  określone  są  nominalną   średnicą  zewnętrzną  i  minimalną  
grubością  ścianki  oraz    tolerancjami  obu  wymiarów, owalnością  średnicy 
zewnętrznej. 
Dopuszczalna  owalność  rur  nie  powinna  przekraczać  0,024 DN. 
 
2.2. Beton i jego składniki 
2.2.1. Wymagane właściwości betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu, należy wykonywać, z betonu klasy co 
najmniej: 
- B 30 - ścianki czołowe, skrzydełka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące 
wymagania wg PN-B-06250: 
− nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 
 
2.2.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i 
wyższych. 
2.2.3. Grysy 
 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera.  
   
   2.2.4. Piasek 
 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku 
rzecznego i kopalnianego płukanego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 
2.2.5. Żwir 
 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712  dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną 
metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10 %. 

  
2.2.6. Składowanie kruszywa 
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 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach 
uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne 
kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej 
uzgodnione z Inżynierem. 
 
2.2.7. Cement 

2.2.7.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
winien spełniać wymagania normy PN-B-19701. 
 Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas            
B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 
cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

 
2.2.7.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
88/6731-08. 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a)  dla cementu workowanego 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami), 

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników 

należy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego 
dostawcy. 

 
2.2.8. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania na zgodność z podaną normą. 

 
2.3. Materiały izolacyjne 

 Do izolowania ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w 
dokumentacji projektowej i ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM, 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622, 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające 

aprobaty techniczne - za zgodą Inżyniera. 
 
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
− gwoździe wg BN-87/5028-12, 
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− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 
i PN-M-82010, 

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 
wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
Inżyniera. 

 
2.5. Żelbetowe elementy prefabrykowane 

 Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i 
ścianek czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów 
prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356. 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza 
się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 
10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na 
jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień. 
 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane 
oddzielnie. 
 

2.6. Materiały na ławy fundamentowe 
 Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712, 
 

2.7. Kamień łamany do ścianek czołowych 
 Można stosować na ścianki czołowe kamień łamany (np. granit), o cechach 
fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080. 
 Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
− wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
− szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej 

długości uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi. 
 Kamień łamany należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 
 

2.8. Zaprawa cementowa 
 Do kamiennej ścianki czołowej należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 marki nie niższej niż M 12. 
 Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek 
wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
 
3.0 SPRZĘT. 
 
♦ Żuraw  budowlany  samochodowy. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Samochody skrzyniowe. 
♦ Ciągniki kołowe. 
♦ Przyczepy dłużycowe. 
♦ Koparki  gąsienicowe  i  kołowe. 
♦ Betoniarka 
♦ Ubijaki spalinowy lub elektryczny. 
♦ Walce wibracyjne samojezdne. 
♦ Kocioł do podgrzewania mas bitumicznych. 
 
4.0 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00  
„Wymagania ogólne” 
 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa. 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania 
wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-
67/6747-14. 

 
4.2.2. Transport cementu 
 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

 
4.2.3. Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
 
4.2.4. Transport   rur. 

Rury  PEHD  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  
przesuwaniem  i  przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu. Przy  przewozie  należy  
przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  
kołowym. Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  
płaskimi  widłami  lub  dźwigu  z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na  
wiązce.  
Nie  wolno   stosować  zawiesi  z  lin  metalowych  lub  łańcuchów. 
Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  
w  ruchu  drogowym. 
Transport  powinien  zapewniać: 
♦ stabilność  pozycji  załadowanych  materiałów 
♦ kontrolę   załadunku  i  wyładunku. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu. 
− czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu  
5.2. Roboty ziemne 
5.2.1. Wykopy 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-03.01 „Roboty 
ziemne”. 
 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót. W szczególności 
zabezpieczenie polega na: 
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 
powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z 
oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
  
5.2.2. Zasypka przepustu 
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 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej 
średnie. Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem. Wskaźniki zagęszczenia 
gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205. 
 

5.3. Umocnienie wlotów i wylotów 
 Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać z kamienia lub kostki brukowej 
kamiennej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
 

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami 
 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych. 
 Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą 
spowodować spiętrzenia wody w przepuście. 

5.5. Roboty betonowe 
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-
06250. 

5.6. Wykonanie deskowań 
 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań 
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być 
obficie zlewane wodą. 

5.7. Betonowanie i pielęgnacja 
 Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż + 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej 
niż 5o C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej 
temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
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 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 
 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.8. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego 
 Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na 
zaprawie cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19. 
 Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową . 
 Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom  pkt 2. 
 Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady: 
a) ściankę kamienną należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż              

0o C, a zaleca się ją wykonywać w temperaturze + 5o C, 
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne 

były możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem 
obciążenia pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione 
kamieniem drobnym, 

d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 
e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby 

w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą, 
f) wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze. 
 Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była 
zbliżona do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w 
przybliżeniu liniami prostymi. 

5.9. Izolacja przepustów 
 Należy zaizolować ścianki przepustów od wewnątrz, powierzchnie izolowane należy 
zagruntować np. przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00.00. 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 
Przy wykonywaniu ścianki czołowej z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-
74/8841-19 obejmujące: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w ściance - przez oględziny, 
b) sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do ± 

20 mm, 
c) sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla: 
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki: 
− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m, 
− odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 

m, 
− odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i 40 mm 

na całej wysokości, 
− odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli 

mur ma podział na warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej 
długości. 

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
− rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
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− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 
7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział  
i zastosowanie wg własności fizyczno-
mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą 

 

  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 

 

  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie 

 

  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

 

  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych 

 

  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie 

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka 
SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania             i ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
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23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach 

drewnianych 
 

31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym  
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania 
 

35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i kwadratowym 

 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych 

podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa 

asfaltowa na taśmie aluminiowej 
 

 

IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.01.01 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  

ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego  przy remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu. 

. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
 Nie występują. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01,                
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
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1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

 
Cd. tablicy 2 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               
-20% do + 10%. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
  

10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.02.01. 
WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających 
przy remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część 
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub 
wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
− geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
− miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
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  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5.2. Składowanie geowłóknin 

 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy 
przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i 
wentylowanych. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Transport geowłóknin 
 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod 
warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 
 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne 
stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 



 43

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 
„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy 
wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
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5.5. Rozkładanie geowłóknin 
 Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na 
przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny 
należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką 
powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz 
ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
 Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie 
może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 
 Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od 
czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne 
poruszają się po już ułożonym materiale. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 
odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 
powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
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7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 
2,2. 
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 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 

 W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy 
kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w 

dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej                               
i odsączającej. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
 
 

VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-05.01. 
PODBUDOWY TŁUCZNIOWE 

 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego przy remoncie  
drogi  gminnej  we  Wleniu. 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 

 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i 
klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  

zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
♦ kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
♦ woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 

2.1. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-
11112: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, 
określonymi dla: 
− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 
kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 
3.0 SPRZĘT. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 
powinien korzystać z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4.0 TRANSPORT. 

4.1. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie 
podłoża. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
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gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie 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 wykonywać 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 osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego.  Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 
do 6 mm.  Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00.00. 
6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
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 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe 
badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 
połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy.  
 
7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 
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VII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-06.01. 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 
asfaltowego przy remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu. 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   i  
załącznik  do  umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
1.4.1. Mieszanka mineralna.  

Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa.  
Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 

sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny. 
Substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 

jego przyczepności do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową.  
Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony. 
Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-
96170:1965. 
2.3. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. 
2.4. Kruszywo 
 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 

jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne z węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 

 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak 

dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, 

w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw. 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II,III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 

 
podstawowy, 

zastępczy 

 
podstawowy 
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b) innego pochodzenia  
wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

pyły z odpylania, 
popioły lotne z węgla 

kamiennego 

pyły z odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1 
3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
2.5. Asfalt upłynniony 
 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-94. 

3.0 SPRZĘT. 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się następującym sprzętem: 
♦ wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
♦ układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
♦ skrapiarek, 
♦ walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
♦ walców ogumionych, 
♦ samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4.0 TRANSPORT. 
4.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
4.2. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.3. Kruszywo 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 
 W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. 

 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D-00.00.  „Wymagania  ogólne”. 
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5.2. Zakres  wykonywania  robót. 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 
> 16 m/s). 
5.2.2. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze 
schematem przejść walca. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 
6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 

6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00. 

6.1. Spadki 
6.1.1. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.1.2. Rzędne wysokościowe 
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 1 cm. 
6.1.3. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 5 cm. 
6.1.4. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm. 
6.1.5. Złącza podłużne i poprzeczne 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.1.6. Krawędź, obramowanie warstwy 
 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać 3÷÷÷÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo 
obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
6.1.7. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.1.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
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 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 
7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport 
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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VIII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-07.01. 
OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 
pionowego przy  remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
♦ znaków ostrzegawczych, 
♦ znaków zakazu i nakazu, 
♦ znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
1.4.1. Znak pionowy 
Znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 
na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku 

Element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może 
być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana. 
1.4.3. Lico znaku 

Przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane 
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione 
w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy 

Znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właściwości 
odblaskowych). 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy 

Znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współdrożnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku 

Słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
1.4.7. Znak nowy 

Znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji. 
1.4.8. Znak użytkowany 

Znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty 
produkcji. 
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1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  

zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”. 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 
 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe muszą 
mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 
wykonywane jako: 
♦ prefabrykaty betonowe, 
♦ z betonu wykonywanego „na mokro”, 
♦ inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Klasa betonu powinna odpowiadać klasie B-10. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

 

2.3.3. Rury 

 Konstrukcje wsporcze wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 2”.  

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. 
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 
normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
2.4. Znaki odblaskowe 
2.4.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku 
materiałem odblaskowym. 
 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie np. 3M) powinny spełniać 
wymagania określone w aprobacie technicznej. 
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2.4.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne 
związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są 
lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy 
znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku 
powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.  Okres trwałości 
znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 
zależności od rodzaju materiału. 
 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 
♦ 2 mm dla znaków małych i średnich, 
 
2.5. Materiały do montażu znaków 
 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny 
być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zależności od ich wielkości. 

 
3.0 SPRZĘT. 
Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien 
korzystać z następującego sprzętu: 
♦ koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
♦ żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
♦ ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
♦ betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
♦ środków transportowych do przewozu materiałów, 
♦ przewoźnych zbiorników na wodę, 
♦ sprzętu spawalniczego, itp. 
 
4.0 TRANSPORT. 
 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) 
powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 
się w czasie transportu i uszkadzanie. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D-00.00.  „Wymagania  ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
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 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
♦ odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
♦ odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
♦ odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

 
5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy 
znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. Na drogach i 
obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej 
ich rozłączenie przez osoby niepowołane. Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną 
integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W 
szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w 
sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.  Nie 
dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego 
 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, 
przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia 
treści znaku. 
 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00. 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
♦ zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków), 
♦ zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem, 
♦ poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
♦ poprawność ustawienia słupków 
 
 
7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej. 
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SPIS  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 

 
 

 
LP 

 
Nr 

 

 
RODZAJ  ROBÓT 

  
NR.  STR. 

 

 
KODY  CPV 

 
1 
 

D-00.00. 
 

Wymagania ogólne 6 – 14 45111000-8 

 
2 
 

D-01.01. 
 

Roboty pomiarowe 15 - 16 45111000-8 

 
3 
 

D-02.01. 
 

Usunięcie drzew i krzewów 17 – 19 45111000-8 

 
4 
 

D-04.01. 
 

Roboty  odwodnieniowe 20 – 22 45232000-2 

 
5 
 

D-04.02. 
 

Przepusty pod koroną drogi i 
na zjazdach 

23 - 30  45232000-2 

 
6 
 

D-04.01. 
 

Koryto z profilowaniem  
 I zagęszczeniem  

31 - 35 45233000-9 

 
7 
 

D-04.02. 
 

Warstwy odsączające  
i  odcinające 

36 - 41 45233000-9 

 
8 
 

D-05.01. 
 

Podbudowy  tłuczniowe 42 – 45 45233000-9 

 
9 
 

D-06.01. 
 

Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego 

46 - 50 45233000-9 

 
10 
 

D-07..01 
 

Oznakowanie pionowe 51 - 54 45233000-9 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Podstawą  opracowania  projektu  na  remont  drogi  gminnej  (ul. Osiedle 

Południowe i Jana Kazimierza)  zlokalizowanej  na  działce  nr  285  we  Wleniu  jest Umowa    

zawarta  15  kwietnia  2008 r.  z  Gminą  Wleń. 

 

2. MATERIAŁY  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA 

- mapa  ewidencji  gruntów  w  skali  1: 5000 

- mapa  sytuacyjno  wysokościowa  w  skali  1: 500 

 -    wyniki  pomiarów  sytuacyjno - wysokościowych  wykonanych  w  terenie 

- uzgodnienia  z  przedstawicielem  Urzędu  Gminy  w  Lubawce 

- rozporządzenie   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków  

     technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i  ich   

     usytuowanie  

- normy  i  przepisy  obowiązujące  przy  projektowaniu  dróg 

 

3. STAN  ISTNIEJĄCY 

 

 Odcinek  drogi  gminnej  zaplanowany  do  przebudowy  jest  zlokalizowany  na 

działce nr 285  w  dwóch  odcinkach.   Odcinek AB  stanowi  ul. Osiedle Południowe,   a  

odcinek  CD ul. Jana Kazimierza,  będących  własnością  gminy  Wleń.     Nawierzchnia  

jezdni  jest  gruntowa,  z  licznymi  wybojami  i  koleinami.  Na  odcinku  AB  w  km  0+114  

jest  stary  załamany  przepust,  który  wymaga  wymiany  na  nowy.    Na  obydwu  

odcinkach  brak  jest  jakiegokolwiek  odwodnienia  i  wody  opadowe  niszczą  drogę  

tworząc  liczne  wyrwy  w  nawierzchni  i  poboczu. 

Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  i  stanowi  zagrożenie  

bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  

należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont   polegający  na odtworzeniu  odwodnienia,  

wykonaniu  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  

bitumicznej. 

4.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI 

# - długość  drogi  :                      -       322,0 m   w  tym: 

 -  odcinek  AB        -       166,0 m 
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 -  odcinek  CD        -       156,0 m 

# - szerokość  jezdni  ( zmienna) -      3,0 -:-4,0 m  w  tym: 

 -  odcinek  AB        -      3,0 -:-4,0 m 

 -  odcinek  CD        -          3,0  m 

# - powierzchnia  jezdni               -      1219,00 m2 

# - spadki  podłużne                    -       do  4,4 % 

# - spadki  poprzeczne                -         2 -:- 3 % 

# -  rowy                                       -        380,0 m 

# - szerokość  poboczy                -       0,5 do 1,0 

# - spadek  poprzeczny  poboczy  -      5 -:- 6 % 

# - pochylenie  skarp                    -       1:1 

# - nawierzchnia                          -     bitumiczna 

# - ruch                                        -     lekki 

 
5.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe  remont  

odcinka  drogi  rolniczej  zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  

istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  

drogi.   Pozwoli  to  na  uniknięcie wykupu  gruntów  i kosztownych  robót  ziemnych.   

5.1    Konstrukcja  jezdni 

 Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  

pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni: 

#  -   Warstwa  odsączająca  z  piasku  grubości  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  15 cm   

 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm 

5.2    Odwodnienie 

 W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  

zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,  wykonanie    przepustu  i  rowu  

oraz  sączki  poprzeczne  w  drodze,  tak  aby  odprowadzić  wody   poza  korpus   drogi . 

#  -  Projektowane  do  wykonania  lub  odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp  

 i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów: 
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-  Odcinek  AB:       

-  w km  0+000 do 0+210   -   rów      L =  210 m 

-  Odcinek  CD:       

-  w km  0+000 do 0+170   -   rów      L =  170 m 

 #  - projektowane  przepusty: 

-  Odcinek  AB:       

-  w  km  0+114,  przepust  pod  drogą  z rur PEHD  Ф 400 mm,     L =  9,0 m 

#  - sączki  poprzeczne  z  kruszywa  ( tłuczeń , żwir ) : 

-  Odcinek  AB i CD:       

-  układane  średnio  co  30 m.  w  celu   odprowadzenia  wody  z  konstrukcji   

       drogi  za  korpus  drogi.   

 

6.   OPIS  ROBÓT   

 Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  

zajęcie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  

projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  

na  czas  wykonywania  robót.  

W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  projektowane przepusty i  rowy.   Wykonanie  

tych  prac  zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.   Można  wtedy  przystąpić  do  

korytowania  drogi  i  wykonania  warstw  konstrukcyjnych.  Przy  wykonywaniu  robót  

ziemnych  należy  uzgodnić  z  właścicielami  sieci  miejsca  kolizji.   Należy  zwrócić  

szczególną  uwagę  na  zawory  wodociągowe,  sieć  telekomunikacyjną  i  energetyczną.    W  

korycie  drogi  średnio  co  30 m.  wykonać  sączki  poprzeczne  z  tłucznia  w  celu  

odprowadzenie  wód  opadowych  poza  korpus  drogi.   Po  zagęszczeniu  walcami  

wyprofilowanego  podłoża  należy  wykonać  pełną  konstrukcję  drogi  o  warstwach: 

#  -   Warstwa  odsączająca  z  piasku  grubości  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  15 cm   

 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  tłucznia  grubości  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  grubości  3 cm 
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Wszystkie  warstwy  konstrukcyjne  należy  zgłosić  do  odbioru  częściowego  przez  

inspektora  nadzoru.     Pobocza  należy  uformować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5  

-:- 6 %  od  jezdni  i  odpowiednio  zagęścić  zabezpieczając  je  przed  rozjeżdżaniem.   

Rejon  skrzyżowania   należy  oznakować  zgodnie  z  projektem  oznakowania. 

 Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  

odbioru  robót  budowlano  montażowych”  specyfikacjami  technicznymi  oraz  z  

przepisami  branżowymi   z   uwzględnieniem przepisów BHP. 
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PRZEKRÓJ   KONSTRUKCYJNY 
 

ODCINEK  AB 
Km  0+000 -:- 0+166 

 
 
 

                     0,3          0,9          0,75                              3,0  -:-  4,0                                  
0,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   2 %                
                                                                                                    

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  WARSTWA   ŚCIERALNA   Z   MIESZANKI   
MINERALNO- 
   BITUMICZNEJ    GRUBOŚCI  3 cm 
 
  WARSTWA    WIĄŻĄCA   Z   MIESZANKI    
MINERALNO- 
  BITUMICZNEJ   GRUBOŚCI  4 cm 
 
    GÓRNA  WARSTWA   PODBUDOWY   
TŁUCZNIOWEJ_ 
     GRUBOŚCI   8 cm 
 
     DOLNA  WARSTWA   PODBUDOWY   

TŁUCZNIOWEJ 
     GRUBOŚCI  15 cm 
 
   WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  Z  PIASKU  
GRUBOŚCI 

   GRUBOŚCI   10 cm 

    5% 

POBOCZE Z 
NIESORTU 

KAMIENNEGO 

5
% 
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Inwestor: 
GMINA    WLEŃ 

PLAC  BOHATERÓW  NYSY 7      59-610  WLEŃ 

Temat: 

REMONT  DROGI  GMINNEJ  ( UI.  
OSIEDLE 

 
Skala: 

1:50 
Tytuł rysunku: 

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  
Nr rysunku: 
4 

Projektow
ał: 

     Marek  Kempiak 
Upr. Bud.  

Nr  1419/85 
Podpis: Data: 

V. 2008 
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PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE 
 

ODCINEK  CD 
KM   0 + 000  - : -  0 + 156 

 
 
 
                                   0,75                                      3,0                                           0,75         
0,9        0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                2 %  
                                                                                                                                  5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  WARSTWA   ŚCIERALNA   Z   MIESZANKI   
MINERALNO- 
   BITUMICZNEJ    GRUBOŚCI   3 cm 
 
  WARSTWA    WIĄŻĄCA   Z   MIESZANKI    
MINERALNO- 
  BITUMICZNEJ  GRUBOŚCI  4 cm 
 
    GÓRNA  WARSTWA   PODBUDOWY   
TŁUCZNIOWEJ_ 
     GRUBOŚCI   8 cm 
 

     DOLNA  WARSTWA   PODBUDOWY   
TŁUCZNIOWEJ 

     GRUBOŚCI  15 cm 
 
   WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  Z  PIASKU  
GRUBOŚCI  10cm_ 
 

 1:1 

  

SĄCZKI  POPRZECZNE  
Z TŁUCZNIA  CO  30 m 

POBOCZE  Z  
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Inwestor: 
GMINA    WLEŃ 

PLAC  BOHATERÓW  NYSY 7      59-610  WLEŃ 

Temat: 

REMONT  DROGI  GMINNEJ  ( UI.  
OSIEDLE 

 
Skala: 

1:50 

Tytuł rysunku: 

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  
Nr rysunku: 
5 

Projektow
ał: 

     Marek  Kempiak 
Upr. Bud.  

Nr  1419/85 
Podpis: Data: 

V. 2008 
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V. Termin wykonania zamówienia 
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w  terminie do 31 sierpnia 2008 roku. 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielnie zamówienia w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. 
 
  
VI. 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 niezbędną 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: 
  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,  
  - 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,  
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,  
 - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
 - 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. 
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VII. 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 składa następujące dokumenty: 
 
  A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.   
  A.2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji  
  A.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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
  A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
  A.5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu.   
  A.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
  A.7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
  A.8) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
Prawa zamówień publicznych.    
 
 B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 
 
 B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 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 wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały 
wykonane należycie.    
 B.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
wykonawca.   
 B.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności 
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane lub usługi.    
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 B.4) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności.   
 B.5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych 
uprawnień 
 
 
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty: 
 
 [C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz 
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.   
 C.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
 C.3)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.   
  
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 
 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
 
 
  D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.6) składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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  - jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" 
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 - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w niniejszym pkt. „D".    
 
  
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". 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę  
 
 
VIII. 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 przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 
 
Urząd Miasta i Gminy Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7 , 59-610 Wleń 
 
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
 
 
b)Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są 
wskazane w § 1. 
 
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 

telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

b) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania to znaczy od 7:00 do 
15:00 w dni robocze. 

e) Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest Pan Andrzej Więcławski, pok. 
nr 3, Tel. 075 7136 085. 
 
 
2. 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.  
  
 
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed 
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upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko-nawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z  
wskazaniem w pkt. I SIWZ. 
6. 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.  
 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości  
3000 - (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w formach określonych 
w art. 45, ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Numer rachunku bankowego, na który można wpłacać wadium jest następujący: 
BS Lwówek Śląski O/ Wleń - 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001 

X. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
XI. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
tj. do dnia 2008-07-10. 
 
 
XII. 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.  
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8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
  
 
XIII. Miejsce oraz termin składania ofert.   
 
1. Miejsce i termin składania ofert:  Urząd Miasta i Gminy Wleń , Plac Bohaterów Nysy 7, 
sekretariat ( I piętro )  do godz. 1000  w dniu  10 czerwca 2008 roku. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjna ( parter ), Urząd Miasta i Gminy Wleń 
, Plac Bohaterów Nysy 7, 10 czerwca 2008  r. o godzinie 1030. 
3. Oznakowane oferty następujące: Remont drogi gminnej, ul. Osiedle Południowe i Jana 
Kazimierza we Wleniu (Dz. nr 285) 
 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie 
terminu do wniesienia protestu. 
  
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  

 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiającego.  

 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen,   

 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  

 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

  

XIV. 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:  
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Nazwa kryterium:  

    - cena 100%   

 

 

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.  

 

  

Nazwa kryterium - wzór, sposób oceny;   

  

cena najniższa spośród badanych ofert (brutto) :  

• cena badanej oferty (brutto) x 100 pkt punktowy. 

   

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. 

 

 

XV. 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. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce,  
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3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

 

       a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń,   

       b) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,  

        

 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert; 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

 

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 

odrębnym pismem. 

 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

    Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w 

ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 148 ust 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

  
XVII. 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: 

 

  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 2  

  

 

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

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a 

także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 
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postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  

 

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 

zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu 

(okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie 

pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji 

 

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, 

że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 

 

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa 

zamówień publicznych „Protest". 

 

 

XIX Opis części zamówienia. 
 

     a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

  

 

XX. Umowa ramowa 
 

1. Umowa ramowa 

  

      a) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

 

 
XXI. Zamówienia uzupełniające. 

 

     a)  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  

  

 

XXII. Oferty wariantowe. 
 

      a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

  

 

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

1. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wlen.pl  
2. Adres strony internetowej: www.wlen.pl  
 
XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie 
rozliczeń z zamawiającym. 
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        a) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,  

  

XXV. Aukcja elektroniczna. 
 

         a) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,  

 

XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
  

        a) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

 

XXVII. Ogłoszenia wyników przetargu. 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.wlen.pl 

 

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o 

zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni 

pisemnie. 

 

XXVIII. 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: 

 

      a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

XXIX. Załączniki.  
 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

4. Wzór druku doświadczenia zawodowego. 

 

                  

                                                                                         Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

Wleń, 2008-05-20                                                          
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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: 

 

Gmina Wleń 

Plac Bohaterów Nysy 7 

59-610 Wleń 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Remont drogi gminnej, ul. Osiedle 

Południowe i Jana Kazimierza we Wleniu (dz. nr 285), oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Cena oferty 

 

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

(Słownie:.....................................................................................................................……) 

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

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

(Słownie:............................................................................................................................) 
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Oświadczam, że : 

 1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  

 2. Termin płatności:................. dni .............................  

 3. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):..........................................  

 4. Reklamacje będą załatwiane w terminie:…………................... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: 

.................................. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

- załatwienie wykonania reklamacji: 

............................................................................................ 

......................................................................................................................................................

.. 

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 

  

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.  
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Dokumenty. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

1. .......................................................................................... 

1. .......................................................................................... 

2. .......................................................................................... 

3. ......................................................................................... 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

- ……………………………………. 

Zastrzeżenie wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

_____________________________        

Imiona i nazwiska osób         

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

   

 

 

_____________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Projekt 

 

U M O W A 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi gminnej, ul. Osiedle Południowe i Jana 

Kazimierza we Wleniu (dz. nr 285)”, została zawarta umowa następującej treści: 

 

zawarta w dniu ................. 2008 roku pomiędzy: Gminą Wleń zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez Bogdana Mościckiego – Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wleń – Marii Gierczyk, 

a 
firmą .........................................................................................................................................., 

reprezentowaną przez ..................................................................................... zwanego dalej 

Wykonawcą o następującej treści. 

W   rezultacie    dokonania   przez    Zamawiającego    wyboru    Wykonawcy    w   przetargu 

nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

§2 

Na zakres przewidzianych prac określony w § 1 składają się elementy robót określone w 

kosztorysie ofertowym . 

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru 

Pan/i...........................................................................................................................................  

§3 

Termin realizacji zamówienia: 

Rozpoczęcie ..................................................... 

Zakończenie ..................................................... 

§4 

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych 

warunków zamówienia zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i 

zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy. 

§5 

Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt w dniu podpisania mniejszej umowy. 

§6 
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Materiały użyte do wykonania robót objętych zamówieniem powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

§ 7 

1. Strony ustalają, wynagrodzenie na podst. cen jednostkowych oferty Wykonawcy. 

2. Ustala się wynagrodzenie wg ceny określonej w ofercie Wykonawcy na kwotę 

................................................... brutto tj. z podatkiem VAT     ...................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi oryginał protokołu odbioru robót 

potwierdzony przez strony. 

4. Odbiór robot zostanie dokonany niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończeniu robót 

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie  30 dni  od daty doręczenia faktury. 

§8 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

Przekazania placu budowy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy 

odbioru przedmiotu umowy 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną ofertą obowiązującymi 

normami, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej 

zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach 

odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad 

dbania o należyty obowiązek w miejscu wykonywania robót 

§9 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

3. Jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 

a/ jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

b/ jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

Strony postanawiają,  ze  z  czynności  odbioru będzie  spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 

§10 

1. Strony postanawiają, że termin gwarancji wynosi............................ od daty odbioru w 

przypadku bezusterkowego lub w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, termin gwarancji liczony będzie od 

dnia usunięcia tych wad. 
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§11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 

za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy 10% wartości zamówienia brutto 

za niedotrzymanie terminu realizacji 0,5 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień 

zwłoki 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwlokę za nieuregulowana płatność na 

która wystawiono fakturę VAT w wysokości ustalonej ustawowo. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§12 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§14 

O zaistniałych sporach rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego. 

§15 

Umowę   niniejszą   sporządzono   w   dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,   jeden   dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 

 

.................................. dnia ................................ 

 

pieczęć wykonawcy 
 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia na remont drogi gminnej, 

ul. Osiedle Południowe i Jana Kazimierza we Wleniu (dz. nr 285). 

 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;  

 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 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 do składania 

       oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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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 przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania robót budowlanych, 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. 

  

L.p. Odbiorca / Miejsce wykonania Wartość Zakres przedmiotowy  Daty 

rozpoczęcie/zakończenia   

  

1       

  

2       

  

3       

  

4       

  

5       

 

* 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).  

 

 

 

______________________________        

Imiona i nazwiska osób uprawnionych  

do reprezentowania wykonawcy   

 

 

 

 

_____________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy  

 


