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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
STO

OGÓLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z utwardzaniem nawierzchni płytami drogowymi typu YOMB i MEBA .
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w
pt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)
1. 4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
1.4.2. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.7. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne .
1.4.8. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.9.
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego/ inwestorze – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru/Inwestora.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, przekaże Wykonawcy teren budowy, oraz komplet SST wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody
jeśli takie będą niezbędne z punktu widzenia technologii wykonywania robót . Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem
przekazania placu budowy
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Wymagania wyszczególnione w dokumentacji projektowej i SST są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte

były w całej dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociągi, kable itp. 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 Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowy ch
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 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 Inspektora nadzoru.
1.5.8 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 nie spełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
SST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 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 Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 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 częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie próbek
W przypadku zaistnienia konieczności poboru próbek zostaną one pobrane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy do pobrania mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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 Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem
posiadają 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 pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie

posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy - jeżeli jest wymagany
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
[2] Pozostałe dokumenty budowy - jeżeli są wymagane
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7 . OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Przy wynagrodzeniu umownym - ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 póz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Roboty ziemne
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla utwardzenia
nawierzchni pomiędzy działkami 100 a 105 w Kolniku
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
grunt wydobyty z wykopu
grunt do zasypki z odkładu
piasek dowożony
humus
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez
Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu
następującego sprzętu mechanicznego:
a). koparka,
b). spycharka,
c). ubijak do zagęszczania,
d). zagęszczarka.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak również na drogach
wewnętrznych.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1 Ogólne wymagania
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów. zgodnie z dyspozycjami
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
5.1.1 Odspojenie i odkład urobku
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: bezpieczną odległość (w pionie i
w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.
5.1.2 Podłoże
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie
wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża,
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów,
wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu
przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenie ścieków
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
5.3. Uwagi końcowe
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenów
zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Kontroli podlega:
a). wykonanie wykopu i podłoża
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c). jakość gruntu przy zasypce,
d). wykonanie zasypu,
e). zagęszczenie,
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie zgłaszając inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
a). sprawdzenie robót w zakresie zgodności z dokumentacją ,
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania:
2. aprobaty techniczne
3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE CHŁONNO ODPAROWUJĄCE
Z PŁYT AŻUROWYCH
(TYPU MEBA)

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni płytą typu MEBA na terenie gminy
Pszczółki
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót zawartych w pkt 1.1
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
powierzchni chłonno – odparowujących pobocza wykonanego z płyt ażurowych 60 x 40 x 10 cm typu
MEBA
1.4.Określenia podstawowe
Płyty ażurowe - prefabrykowane płyty ażurowe betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
2. MATERIAŁY
2.1. Płyty ażurowe
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia się
gatunki płyt:
1.gatunek

I - G1,

2.gatunek

II – G2.

2.2. Składowanie
Płyty ażurowe

powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu

wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3. Beton i jego składniki
Beton do produkcji płyt ażurowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B25 i
B30.
Cement
Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż
„32,5” wg PN-B-19701 . Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 .
Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B -32250
2.5. Materiały na podsypkę

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowopiaskowej PN-B-06711 . Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .
3. SPRZĘT
3.1 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego - do przygotowania
podsypki piaskowej,
4.TRANSPORT
4.1 Transport płyt ażurowych
Płyty ażurowe

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton

wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
betonowych, podano w ST dla pozostałych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koryto pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2. Podbudowa
Podbudowa gr 7 cm powinna być wykonana z kruszywa naturalnego łamanego zgodnie z ST
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych
Płyty przy obrzeżach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała sie poniżej górnej
krawędzi obrzeża. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte
należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Pozostałe badania płyt należy wykonać zgodnie z
wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03
6.1. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.
6.2.Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: głębokości koryta: -o szerokości do 3 m:
±1 cm, -o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
-szerokości koryta: ±5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych .
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ±1 cm.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób:
na każde 200 m2 nawierzchni z płyt ażurowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt nawierzchni.
6.2.4. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej
nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.2.5. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni
w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 cm.
6.2.6. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenia profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%.
6.2.7. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ±1 cm.
6.2.8. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych ażurowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określa umowa pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

