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D – M. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne 
odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót związanych z inwestycją „Remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – Rozdziele w km 1+430-
1+506”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na poszczególne asortymenty i należy 
je rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi.  
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł) 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
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i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.24. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.4.27. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy). 
1.4.28. Zamawiający – każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia 
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (z 29 stycznia 2004 r z późniejszymi zmianami). 
1.4.29. Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku 
wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
1.4.30. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 
głównych trasy, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz po jednym egzemplarzu Dokumentacji 
Projektowej i SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych 
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska 
naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót 
określonych Kontraktem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży 
je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST 
 i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a./ utrzymywać Teren 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 Terenu 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 pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.6. 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. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 
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 Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. 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. Wykonawca będzie 
gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. 
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 
niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, 
takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca 
powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania 
Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w czasie postępu robót. 
2.2. 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 Inżynierowi 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 Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów, których produkcja odbywa się w miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być 
okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 
b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. 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 Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego.  
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych 
materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 
Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, że wszystkie 
stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde 
życzenie Inżyniera. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
6.5.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej 
na podstawie przede wszystkim wyników własnych badań. 
6.5.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 
Laboratorium wskazane przez Inżyniera wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera: 
1. przed rozpoczęciem robót: 
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
2. w trakcie robót: 
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych SST. 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 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 dokonania, 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. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-    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 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. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 (2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a./ pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d./ protokoły z odbioru robót 
e./ protokoły z narad i ustaleń, 
f./ korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie 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 Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być 
ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania 
pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie odpowiednio zredukowana. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar 
winien następować w punkcie dostawy. 
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych punktach ważenia 
na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. 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 i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium wskazane przez niego. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: 
- przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie 
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót, 
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 
projektową i SST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego konieczne do wykonania w Laboratorium wskazanym  
przez Inżyniera, pobiera Wykonawca lub Laborant w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru 
próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Inżynier lub osoba przez niego wskazana. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. 
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą 
podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 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 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – jeżeli wymagana, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – jeżeli 

wymagana, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

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

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202). 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.). 
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D. 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dla inwestycji „Remont drogi powiatowej 1489K 
Sękowa – Rozdziele w km 1+430-1+506”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i 
krzewów. 
Zakresem robót jest objęte: 
- usunięcie drzew wraz z karpą  
- usunięcie karp po drzewach ściętych przed inwestycją, 
- karczowanie zarośli (młode drzewa+podrost krzewiasty), 
- karczowanie krzewów, upraw i podrostu krzewiastego, 
- karczowanie sadów, 
- karczowanie zieleni ogrodowej. 
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki będą jedynie te które kolidują z projektowaną skrajnia drogową lub 
uniemozliwiaja realizacje zadania. 
1.4. Określenia podstawowe 
Las – zbiorowisko drzew i krzewów o zwartej strukturze o powierzchni, co najmniej 0,1 ha. 
Zadrzewienie – w leśnictwie – ważna cecha każdego drzewostanu, w uprawach i młodnikach określana na 
podstawie pokrycia powierzchni przez młode drzewka, a w starszych drzewostanach przez porównanie 
zasobności danego drzewostanu z odpowiednią zasobnością tabelaryczną. 
Zwarcie – rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni w drzewostanie przez korony drzew. 
Grubizna – jest to drewno o średnicy minimum 5 centymetrów w cieńszym końcu. 
Młodnik - rosnące razem młode pokolenie drzew leśnych w okresie od osiągnięcia zwarcia koron (ok. 10 rok 
życia) do początky okresu wydzielania się drzew i zasychania bocznych gałęzi. 
Uprawa – w leśnictwie najmłodsza faza rozwojowa lasu trwająca od momentu posadzenia sadzonek lub 
wysiania nasion do osiągnięcia zwarcia przez młode drzewka (wiek ok. 10 lat). 
Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi. 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3. MATERIAŁY 
Nie występują. 
Wszelkie materiały pozostałe po usunięciu drzew i krzewów są własnością Wykonawcy, poza drewnem 
pochodzącym z terenu, który wcześniej należał do Lasów Państwowych, w takim przypadku drzewa są 
własnością właściwego Nadleśnictwa. Wykonawca skontaktuje się z właściwym Nadleśnictwem i uzgodni 
szczegóły związane z wycinką drzewa oraz jego transportem na miejsce składowania wskazane przez 
Nadleśnictwo. 
Karpiny po drzewach usuniętych z byłych terenów Lasów Państwowych oraz z pozostałego terenu pasa 
drogowego są własnością Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
Sprzęt stosowany do usuwania drzew i krzewów 
- 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, 
- rębarki, 
- inne zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Drewno przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich 
uszkodzeń.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego (np.budowlany, meblarski itp.) należy wykonywać w 
tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, 
aby drzewa nie utraciły tej właściwości w czasie prac. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
należy oczyścić z roślinności tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby częśći roślinne nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera.  
Jeżeli dopuszczono rozdrobnienie gałęzi oraz kory drzewnej za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalenie 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, umożliwiającej 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 spalania 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. Jeżeli pozostałość po spalaniu, 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 
jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
5.4. Przynależność usuniętego materiału roślinnego 
Drewno (grubizna) przechodzi na właśność Zamawiającego. Drewno małowymiarowe (drobnica) przechodzi na 
własność Wykonawcy i musi być przez niego usunięte z placu budowu. 
Karpy będące pozostałością po wszystkich ściętych drzewach są własnością Wykonawcy i muszą być przez 
niego usunięte z placu budowu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej 
ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót związanych z : 
- usunięciem i podcinką drzew jest 1 szt. 
- usunięciem krzewów jest 1m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót 
Odbioru robót związanych z usunięciem pni drzew dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Wykonawcę. Przy odbiorze drewna pochodzącego z działek Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie 
Lasów Państwowych powinien brać udział przedstawiciel Nadleśnictwa. Odbiór powinien być przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena obejmuje 
Cena wykonania karczowania drzew i usunięcia karp obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- mechaniczną wycinkę drzew wraz z mechanicznym karczowaniem karp, 
- mechaniczne karczowanie karp po drzewach ściętych przed rozpoczęciem inwestycji, 
- odcięcie gałęzi od dłużycy, 
- załadunek i odwiezienie dłużyc, karp i gałęzi na miejsce składowania ustalone przez Wykonawcę, 
- utylizacje pozostałości, 
- zasypanie i zagęczeczenie dołów po karpinie, 
- zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody, 
- usunięcie krzewów i ich odwiezienie oraz utylizacja, 
- uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych drzew do wycinki, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
 
Cena wykonania karczowania lasów, młodników, upraw leśnych, zagajników, zadrzewień, zarośli, krzewów, 
sadów i zieleni ogrodowej obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- mechaniczną wycinkę drzew, 
- mechaniczne karczowanie karp, 
- odcięcie gałęzi od dłużycy, 
- załadunek i odwiezienie dłużyc na miejsce składowania ustalone przez Nadleśnictwo Gostynin, 
- załadunek i odwiezienie karp i gałęzi na miejsce składowania ustalone przez Wykonawcę, 
- utylizacje pozostałości, 
- zasypanie i zagęczeczenie dołów po karpinie, 
- zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody, 
- usunięcie krzewów i ich odwiezienie oraz utylizacja, 
- uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych drzew do wycinki, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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D. 01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji „Remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – 
Rozdziele w km 1+430-1+506”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą robót rozbiórkowych i obejmują: 
a) rozebranie umocnień z koszy siatkowo-kamiennych; 
b) rozebranie elementów z betonu; 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 
- koparki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne i inne. 
Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. 
Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie rozbiórki 
Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. 
Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały nie nadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie 
zastrzeże tego w umowie, należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawą o odpadach. 
Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania”. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne.  
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w normie PN-S-02205. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 
- dla elementów betonowych i żelbbetowych - 1 m3 (metr sześcienny), 
- dla koszy siatkowo-kamiennych - 1 m3 (metr sześcienny), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą SST obejmują odbiór ostateczny zgodnie z zasadami podanymi w SST D-M. 00.00.00 
Wymagania ogólne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest zryczałtowana cena za wykonaną i odebraną jednostkę obmiarową robót. Zryczałtowana 
cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z 
przyjęciem odpadu na wysypisko śmieci. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D. 06.01.01 NARZUT KAMIENNY I BRUK KAMIENNY  

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ubezpieczeniowych – konstrukcji kamiennych w postaci narzutu kamiennego (oskałowania) oraz spoinowanego 
bruku kamiennego realizowanych w ramach inwestycji „Remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – Rozdziele 
w km 1+430-1+506”. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu 
konstrukcji kamiennych tj. narzutu kamiennego oraz spoinowanego bruku kamiennego a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy wznoszeniu konstrukcji kamiennych są:, szablony robocze oraz  ewentualne 
deskowania. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć m. in. geodezyjne wytyczenie budowli, wymierzenie i wytyczenie 
robót, wyrównanie podłoża oraz ich inwentaryzację powykonawczą a także oczyszczenie wybrukowanych 
powierzchni. 
1.4 Określenia podstawowe, definicje.  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami używanymi w 
odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniami, nomenklaturą 
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentów związanych. 
Roboty budowlane – przy wykonywaniu konstrukcji z kamienia należy rozumieć wszystkie roboty 
podstawowe, przygotowawcze, towarzyszące i porządkowe związane z oskałowaniem skarp oraz ułożeniem i 
zaspoinowaniem bruków z kamienia. 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane. 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania. 
Narzut kamienny – (oskałowanie) sposób ubezpieczenia brzegów potoków, rzek i zbiorników wodnych pod i 
nad zwierciadłem wody z zastosowaniem większych kamieni (nie mniejszych niż 50 cm), które układa się na 
geowłókninie lub faszynie nie porastającej. Kamienie winny być układane i klinowane między sobą, nie 
dopuszcza się klinowania drobnymi okruchami, jedynie kamieniem 30 – 50cm. Nachylenie skarpy narzutu 
winno być 1:2,5 minimum i łagodniejsze, najlepiej zmienne na długości. Przestrzenie między głazami wypełnia 
się miejscowym gruntem, przy czym przestrzeń górnej warstwy narzutu wypełnia się gruntem rodzimym z 
mieszanką traw. 
Bruk kamienny  – warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej dla zapór oraz innych budowli wodnych nie 
wchodząca w skład ustroju nośnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnątrz budowli odpowiednio 
obrobionych elementów z kamienia naturalnego na skarpach, powierzchniach sferycznych lub innych 
fragmentach budowli. 
Brukowanie – zespół czynności przy osadzaniu okładziny kamiennej w skład których wchodzą: 
- roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podłoża, ustawienie szablonów, deskowań, dobór i dopasowanie 
elementów). 
- właściwe osadzanie brył okładziny z ewentualnym użyciem elementów kotwiących i dylatacji 
- roboty wykończeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie). 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami umowy, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M. 00.00.00 
Wymagania ogólne. 
2.2 Woda. 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004-Woda 
zarobowa do betonów. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne. 
2.3 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności: nie może zawierać domieszek organicznych, powinien być frakcje różnych 
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wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0mm.  
2.4 Zaprawa budowlana cementowa 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
zwykłe. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby 
mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy należy stosować cement portlandzki 
wg normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. Do spoinowania bruku ze skał magmowych 
należy stosować zaprawę cementowo-wapienną a z innych (przeobrażonych i osadowych)-cementową.  
2.5 Kamień do budowli wodnych i konstrukcji inżynierskich. 
Do wykonania narzutu kamiennego oraz bruku stosować należy kamień łamany rodzaju B, klasy I, z 
niezwietrzanych skał magmowych, przeobrażonych lub osadowych (w naszym przypadku z piaskowca 
kwarcytowego) jak do budowy murów i fundamentów budynków o kształcie nieregularnym lecz należących do 
frakcji >50 cm, który wymaga z reguły przycinania na miejscu budowy. Istotne cech kamienia to: 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa 
- mrozoodporność w cyklach co najmniej 25 
- ścieralność na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm 
- gęstość pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych) 
- nasiąkliwość wodą % 0-5 (2-5 dla osadowych) 
2.6 Podłoże. 
Pod projektowany bruk kamienny powinno mieć charakter sztywnej i trwałej konstrukcji, o powierzchni 
zabezpieczającej dostateczną przyczepność zalewki. Podłoże z betonu lub żelbetu powinno być nieotynkowane. 
Narzut kamienny wykonuje się na wyrównanym podłożu naturalnym po ewentualnym rozścieleniu geowłókniny 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót z kamienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mechaniczna mieszarka do zapraw, drobny sprzęt i narzędzia ręczne, w tym przecinaki, 
szpicaki, pucki i oskardy a także ubijaki drewniane i młotki gumowe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
4.2 Transport materiałów 
Kamień łamany należy przewozić luzem dowolnymi środkami transportu. Sposób zabezpieczenia w czasie 
transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, kamień należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych frakcji lub grup frakcji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
5.2 Wymagania 
Brukować można wtedy, gdy nie grozi osiadanie podłoża bruku. Grubość bruku zależy od siły poruszającej, 
prędkości wody, sposobu wykonania i może wynosić 30-60cm. Układać go można na sucho lub na zaprawie 
cementowej. W każdym przypadku należy dać podkład z kamienia lub żwiru. Nieodzownym warunkiem stałości 
bruku jest należyte przygotowanie skarpy i dobre podparcie jej podnóża. Poszczególne kamienie dobierać należy 
tak, aby do siebie przylegały i aby dały jak najbardziej wyrównaną powierzchnię. Jak najwięcej kamieni 
powinno być ułożonych na kant, tj dłuższym wymiarem w głąb. Spoiny ciągłe w kierunku ruchu wody są 
niedopuszczalne.   
Przestrzenie między kamieniami powinny być zaklinowane drobniejszymi frakcjami. Jeżeli w jakimś miejscu 
poszczególne kamienie wypadną albo zwartość kamieni się rozluźni, bruk suchy narażony jest na zniszczenie. 
Aby temu zapobiec, dzieli się jego powierzchnię na pola za pomocą palisad, wiążąc je kleszczami. Bruk jest 
wtedy dobry, gdy wszystkie kamienie są nieruchome i żadnego nie daje się poruszyć ani wyrwać. Spoiny 
powinny iść po skarpie ukośnie w górę w kierunku biegu nurtu. Ubezpieczenie podnóży skarp powinno być 
szczególnie starannie wybrukowane. Całość wybrukowanej powierzchni, ze względu na nieregularną fakturę 
należy wyczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi. Dylatacje odpowiadają dylatacjom 
elementów budowli.  
5.2 Narzut kamienny 
Wykonanie narzutu luzem z kamienia średniego lub ciężkiego: 
a). wyładunek kamienia na budowę mechaniczny koparką lub ręczny z przewiezieniem taczkami, 
b).wyprofilowanie i wyrównanie ręczne umacnianych skarp i dna potoku, 
c). narzut kamienny wykonywać warstwami ręcznie z przewiezieniem taczkami, 
d). wyrównanie kamienia drągiem w wodzie lub ręcznie nad wodą. 
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Narzut kamienny, po ewentualnym rozłożeniu geowłókniny należy sypać cienkimi warstwami na całej 
szerokości skarpy, tak aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamienie leża na sobie luźno 
nasypane i nie są związane żadnym spoiwem a w miarę jak dno pod nimi ulega rozmyciu, opadają coraz niżej. 
Wtedy należy narzut uzupełnić. Korona narzutu powinna sięgać co najmniej do wysokości małej wody. Na 
koronie narzutu i na skarpie ponad małą wodą kamień należy układać najstaranniej, by uzyskać możliwie równą 
powierzchnię. Ma to szczególne znaczenie na poziomie zamarzania wody i pochodu lodu. Powierzchnię narzutu 
należy możliwie zawsze wyrównać i uporządkować także pod wodą, używając drągów stalowych. Ponieważ 
sypiąc narzut, nie można uzyskać dokładnie tych wymiarów, które były zaprojektowane, przeto ilość kamienia 
użytego na narzut jest zawsze nieco większa od tej jaka wynikałaby z zaprojektowanych wymiarów budowli. 
Skarpy pokryte narzutem kamiennym nie powinny mieć nachylenia większego niż 1:2. 
Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w korycie cieku bądź istniejących budowlach zostaną 
usunięte na jego koszt. 
W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (śmieci) należy je usunąć z rozplantowanego urobku i 
wywieźć na wysypisko śmieci. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
6.2 Badania w czasie i przy odbiorze robót 
Sprawdzeniu podlegają poszczególne fazy wykonawstwa:  

− pogłębienie i przygotowanie podłoża  
− umocnienie brzegów rzeki  
− umocnienie dna rzeki  
− wyrównanie powierzchni skarp oraz zagęszczenia podłoża do umocnienia - wymagany wskaźnik 

zagęszczenia podłoża wynosi 0.97.  
− równość i jakość wykonanego umocnienia skarp. 

Kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
6.3 Badania cech zewnętrznych.  
Badaniu materiałów użytych do budowy umocnienia podlegają cechy zewnętrzne kamienia i bruku.  
Każdy materiał lub element przed wbudowaniem należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania – wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów (Aprobat, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostawcy oraz 
ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych materiałów, w przypadku żądania ich przez Inżyniera itp.). 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
7.2 Jednostki obmiarowania. 
m2- wykonanie bruku kamiennego 
m3- wykonanie narzutu kamiennego 
7.3 Ilość robót. 
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych na placu budowy. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
8.2 Odbiór robót z kamienia. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja wykonawcza 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe były zlecane w trakcie budowy.  
  
9. Podstawa płatności 
9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego. 
Z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót 
jest faktyczne wykonana i odebrana ilość robót obejmująca: 
- wykonanie robót podstawowych (narzut kamienny, mur kamienny, okładzinowy ze spoinowaniem) 
- wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i porządkowych. 
Cena 1 m3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje: 
• wykonanie robót ziemnych, 
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• zakup i dostarczenie materiałów, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
• wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania 
• wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego, 
• wyrównanie kamienia,  
• pielęgnację powierzchni umocnienia, uporządkowanie miejsca pracy . 
• cena jednostkowa obejmuje odpady i materiały pomocnicze. 
 
10. Przepisy związane 
PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur 
BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych 
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D. 10.01.01 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych przy realizacji przedsięwzięcia  inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej 1489K 
Sękowa – Rozdziele w km 1+430-1+506” 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: 
- słupów fundamentowych oczepu żelbetowego pod kosze siatkowo-kamienne, 
- oczepu żelbetowego pod kosze siatkowo-kamienne. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg. 
szczegółowego opisu i  przedmiaru robót  załączonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego. 
1..5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną  
ST-00 –Wymagania ogólne. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem budowlanym, 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 
Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C25/30 ,W-4, M-100; 
Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35 
Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości 
Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  
Dodatki uplastyczniające  
Dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe 
Stal do zbrojenia betonu A-IIIN- B500SP 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęstoplastycznej 
- wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
- zacieraczki do betonu 
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych, 
takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 
transportu: 
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym 
- cementowóz do zaopatrzenia w cement 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki 
stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 
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Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może 
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 
należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i 
wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 
dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem 
acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. określonego w 
projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,ó mm. 
5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 
5.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości: 
 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać receptury betonu 
wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 
300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje 
z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. Wymagana wodoszczelność W-4. 
5.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 
sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
5.6. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 
5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej 
zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od 
rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy 
pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w 
odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając 
wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię 
betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
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Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest 
rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu 
jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 
5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 
 
6. KONTROLA JAKOO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M .00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem budowlano-
wykonawczym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M .00.00.00 - Wymagania Ogólne.  
Jednostkami obmiaru są: 
- Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  
- m2: powierzchnie płyt dennych, izolacji 
- m3: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt dennych i ścian budowli  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości położenia budowli w planie 
prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 
jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń 
gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2mm 
zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany 
itp. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej ST w oparciu o 
odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów. 
9.2. Płatności 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania 
 obiektu  i jego głównych elementów 
-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowań,. prowadnic do montażu zamknięć i krat 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów zbrojeniowych 
-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 
-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych 
-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 
atmosferycznych 
-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
-prace porządkowe 
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 
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  betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-63/B - 06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250  Beton zwykły. 
PN-86/B - 06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000  Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250  Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03      Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H - 93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B - 04300          Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 
PN-88/B - 6731-08       Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B - 32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 
PN-8 l/B - 03020           Posadowienie bezpośrednio budowli. 
PN-ISO4464: 1994       Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanych w wymaganiach.  
PN-ISO3443-8: 1994    Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-85/B - 04500           Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-85/B - 
01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032          Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 
PN-83/C - 89031          Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-79/C - 89027          Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
10.2. Inne 
Instrukcje ITB: 
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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D. 10.01.01a KOSZE SIATKOWO-KAMIENNE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z inwestycją „Remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – Rozdziele w km 1+430-1+506”. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. - wykonanie umocnień skarpy z koszy siatkowo-kamiennych. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające ubezpieczenie brzegu opaską 
z koszy siatkowo kamiennych: 
– profilowanie dna wykopu i skarpy, 
– ułożenie na wyrównanym podłożu koszy siatkowo kamiennych  
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
1.4.2. Kosz siatkowo-kamienny - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 
wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki – służy do budowy konstrukcji 
oporowych lub przeciwerozyjnych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M .00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny być 
wliczone w cenę umowną. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M. 00.00.00 - 
Wymagania Ogólne. 
2.2 Kosze siatkowo – kamienne 
2.2.1 Kosze 
Do wykonania opasek brzegowych należy użyć koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o 
sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym 
splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być  zabezpieczony przed korozją 
grubym ocynkiem lub stopem cynkowo-aluminiowym lub grubym ocynkiem i dodatkową powłoką z PCW. 
Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana 
jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi lub pokrytymi stopem cynkowo-aluminiowym lub ze stali 
nierdzewnej.  
Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 Wymiary oczka siatki 8 x 10 cm. Grubość drutu nie mniejsza niż Φ3,2mm. 
Powłoki antykorozyjne : gruby ocynk (min. 230 g/m2 ) lub gruby ocynk (min.230 g/m2 ) + PCW. 
2.2.2 Kamień 
Do wypełnienia koszy należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni oraz 
odpornych na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Mogą to być : granit porfir, andezyt 
i piaskowiec twardy i średniotwardy. Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymałość na ściskanie 
w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodporność w cyklach co najmniej 21-25, ścieralność 
na tarczy Boechemego 0,25-05, ciężar objętościowy : dla skał magmowych i przeobrażonych γ = 2,4 – 3,0 
kN/m3, dla skał osadowych γ = 1,9 – 3,0 kN/m3, nasiąkliwość wodą 0,5 % - 12%. Kamień powinien być wolny 
od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. 
Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być 
mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – 
krotnego wymiaru oczka siatki. 
Do wypełnienia koszy należy wykorzystać kamień pozyskany z rozbiórki istniejących koszy siatkowo-
kamiennych. 
2.2.3. Elementy do łączenia ścian koszy 
Do łączenia, składanych na budowie, koszy pojedynczych i sąsiednich należy stosować elementy określone w 
dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta, np.: 
– drut wiązałkowy średnicy 2,5 mm, pokryty cynkiem np. 460 g/m2, bezinalem 240 g/m2 lub cynkiem 240 g/m2 
z 0,45 mm powłoką z PVC, 
– spirale średnicy 10÷25 mm do łączenia siatek z drutu stalowego średnicy 2÷4 mm, zabezpieczone cynkiem w 
ilości 460 g/m2 lub bezinalem 350 g/m2 ze szpilką (prętem łączącym) średnicy np. 3÷4 mm ze stali nierdzewnej, 
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– spinacze (pierścienie zaciskowe) z drutu stalowego średnicy 3÷4 mm pokryte bezinalem lub z drutu ze stali 
nierdzewnej, 
– klipsy zaciskowe, wykonane z zimnowalcowanej blachy ze stali nierdzewnej. 
Do wzmocnienia konstrukcji składanego kosza i zminimalizowania deformacji lica kosza, stosuje się: 
– ściągi wewnętrzne splatane, umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokości ściany, 
– haki (ściągi) stężające średnicy co najmniej jak drut w siatce, o długości dostosowanej do wymiarów kosza. 
Elementy metalowe należy składować w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczone od wilgoci, 
chronione przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Materiały dostarczane w opakowaniach 
fabrycznych powinny być składowane w taki sposób, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. 
2.3 Geowłóknina 
Geowłóknina stosowana jest przede wszystkim: 
• za tylną ścianą koszy siakowo-kamiennych, tworzących ścianę oporową, w celu niedopuszczenia do zamulenia 
kamiennego materiału balastowego przez grunt znajdujący się za ścianą. Rodzaj geowłókniny i jej właściwości 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Zaleca się aby geowłóknina 
spełniała co najmniej następujące wymagania: 
• grubość pod obciążeniem 2 kPa: d ≥ 0,35 mm, 
• wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10 kN/m, 
• odporność na przebicie statyczne: 1600 N, 
• przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s, 
• wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem 2kPa: ≥ 19 m/dobę. 
Materiał musi posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania należy chronić 
materiał przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. kilkutygodniowym) 
działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych 
fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu 
wbudowania. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 
2.4 Składowanie i przechowywanie materiałów 
Zgodnie z SST D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Montaż i łączenie koszy siatkowo-kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i 
dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o 
napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. 
Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu 
składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico koszy należy układać ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
Kosze należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie 
kilkuset kg. Wieka koszy transportuje się oddzielnie. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach po 
kilkadziesiąt kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych. 
Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją. 
Kamień transportowany jest luzem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
5.2 Montaż koszy 
Montaż koszy należy przeprowadzić według następującego schematu: 
– rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni, 
– zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o 
wymaganych wymiarach, 
– połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie podwójne i 
pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez producenta, 
– kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami 
sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 
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– puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, należy naciągnąć i dopiero wtedy przymocować do 
podłoża lub niższej warstwy, 
– kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki. Kosze napełnić z lekkim naddatkiem, 
stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki, 
– zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się 
styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób 
podany wcześniej, 
– montaż pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowując odpowiednie przewiązania 
pomiędzy warstwami. 
Zasyp za ścianami koszy w pasie drogowym należy wykonać z gruntu wymaganego dla zasypki przepustu a dla 
koszy wykonanych poza pasem drogowym z gruntu przepuszczalnego (k>8m/dobę) z zagęszczeniem Is>0,95.  
5.3 Układanie koszy siatkowo – kamiennych 
Kosze siatkowo – kamienne pierwszej warstwy należy układać na wyrównanym podłożu i opierać jednostronnie 
na oczepie żelbetowym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
6.2 Kontrola robót 
Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu : 
• użytych materiałów (kosze, kamień, kołki) 
• montażu i wbudowania koszy, a w szczególności: ich wymiarów, wypełnienia kamieniem, stanu drutu z 
którego wykonane są kosze a zwłaszcza powłoki cynkowej poprawności łączenia wszystkich krawędzi. 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów koszy ±5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 konstrukcji z koszy siatkowo-kamiennych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano SST D-M. 00.00.00 - Wymagania Ogólne. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest zryczałtowana cena za wykonaną i odebraną jednostkę obmiarową robót. Zryczałtowana 
cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
Zryczałtowana cena jednostkowa robót za jednostkę obmiarową obejmuje : 
– zakup i dostarczenie materiałów i zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– profilowanie dna wykopu i skarpy, 
– ułożenie koszy siatkowo kamiennych, 
– pielęgnację powierzchni opasek, 
– uporządkowanie miejsca pracy, 
– odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiały pomocnicze 
– wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są konieczne do 
wykonania aby zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami prawidłowo zrealizować roboty. 
9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wykonawca ma przewidzieć w cenie jednostkowej transport technologiczny. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogólne. Wymiary i tolerancje wymiarów 
drutu 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 


