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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót,  które zostaną wykonane w ramach zadania:  
„Remont budynku internatu przy L.O. w Puszczykowie z budową szybu windowego i klatki schodowej z 
przystosowaniem obiektu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu zgodnie z Kontraktem i Rysunkami Robót i obejmują: 

• wykonanie dojazdów, parkingu i chodników; 
• wykonanie elementów małej architektury (budowa osłony dla pojemników na odpadki stałe ); 
• wykonanie robót ogrodniczych - zieleń. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 
Ponadto: 

• korytowanie podłoŜa – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie 
(koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych, 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, 
po 28 dniach wiązania, 

• kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63”, 
• podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciąŜenia na 

podłoŜe gruntowe, 
• droga – planowo załoŜony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 

nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
• pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 

urządzeń, 
• obrzeŜa chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię 

chodnika od terenu, 
• krawęŜniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię 

jezdni od chodnika lub terenu, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej 
wymagania PN-B-11112:1996, 

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 
• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-B-32250, 
• piasek i Ŝwir – kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 

wymagania: 
o zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
o zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniŜej 15 % 
o zawartość części organicznych – poniŜej 1 % 
o wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 

• krawęŜnik i bruk kamienny. 
• elementy małej architektury - zgodnie z załączonymi do projektu wykonawczego kartami 

technicznymi materiałów, 
• drzewa, krzewy, trawa - wg oferty dostawców 
• humus - wg oferty dostawców, 
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2.2. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
2.3. Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
3. SPRZĘT 
3.1. Podstawowy sprzęt. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie, 
sprzęt: 

• spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 
• ciągnik kołowy 37 kW/50 KM, 
• wibrator powierzchniowy, 
• piła do cięcia kostki. 

3.2. Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót.  Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport podstawowy. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, cięŜarowy 5 ÷ 10 Mg, 
• samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg, 

4.2. Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego,  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu  
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych  
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków  
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

 
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót. 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe. 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji 
ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie naleŜy zabudować w pasie drogowym zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym 
z zachowaniem ostroŜności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. 
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Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na wskazane wysypisko 
odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca 
zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe 
(repery boczne). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  
5.2.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i 
rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane, naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umoŜliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 
profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3 – 4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru). 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
PN 88/B- 04481 (metoda I lub II).  
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 
± 20 %. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

Minimalna wartość Is  
Strefa korpusu Ruch cięŜki i bardzo 

cięŜki 
Ruch mniejszy od 
cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2.4. Podbudowa piaskowa (Ŝwirowa). 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie naleŜy stosować piasek 
średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. UŜyty piasek nie moŜe zawierać gliny w ilościach ponad 5 
%. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoŜa gruntowego. 
5.2.5. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka).  
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) naleŜy realizować zgodnie z wytycznymi następujących 
norm:  
PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 
PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
Elementy kamienne winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej 
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. 
Kostkę naleŜy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 
(1:4) o grubości 5 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni naleŜy układać stosując 
uprzednio uzgodniony wzór Zamawiającym oraz projektowane spadki poprzeczne i podłuŜne nawierzchni. 
Kostkę naleŜy układać moŜliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 
mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. 
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Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, naleŜy wypełnić zasypką z 
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułoŜonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu 
płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych 
powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 
75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) 
jezdni i chodników. 
Oceny jakości wbudowanego materiału naleŜy dokonywać na bieŜąco zgodnie z wymaganiem właściwej 
Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na kaŜdym odcinku, naleŜy sprawdzić zgodność wykonania 
nawierzchni z załoŜeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłuŜnych i 
poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w 
przekroju podłuŜnym i  1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej geometrii 
w rzucie poziomym ± 5 cm.  
5.2.6. KrawęŜniki drogowe i obrzeŜa chodnikowe. 
Roboty naleŜy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu 
Powtarzalnych Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982r. 
Elementy kamienne winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej 
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta oraz Specyfikacji Technicznej . KrawęŜniki i 
obrzeŜa naleŜy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy naleŜy układać 
w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. 
Zasady wykonania robót ziemnych opisano w SST-03-01-08. Do wykonania ław fundamentowych naleŜy 
stosować beton zwykły klasy B-15 jak opisano w SST-03-02-08 . Elementy kamienne naleŜy układać 
moŜliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co ok. 25÷30 m. 
Roboty związane z budową krawęŜników i obrzeŜy winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 
października. Przy wbudowywaniu elementów naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz 
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla 
usytuowania osi w rzucie poziomym.  
5.2.7. Elementy małej architektury. 
W zakresie elementów małej architektury zgodnie z zakresem kontraktu naleŜy wykonać obudowę dla 
pojemników na odpadki stałe z elementów ceramicznych (cegła klinkierowa, kształtki klinkierowe) na 
fundamentach betonowych i z bloczków betonowych M-6. Zasady wykonania robót murowych opisano w 
SST-03-03-08. Do wykonania ław fundamentowych naleŜy stosować beton zwykły klasy B-15 jak opisano w 
SST-03-02-08 . 
5.2.9. Zieleń. 
W zakresie objętym niniejszą SST oraz kontraktem wykonawczym naleŜy wykonać trawniki na podłoŜu 
humusowym oraz nasadzenia z krzewów w ilościach zgodnych z przedmiarami oraz w miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej. 
5.4. Warunki szczegółowe. 
W zakresie robót objętych niniejszą SST naleŜy wykonać:   
 

1. Wykonanie nowej nawierzchni drogowej parkingu  
2. Wykonanie chodników. 
3. Wykonanie elementów małej architektury – obudowa pojemników na odpadki stałe. 
4. Wykonanie prac ogrodniczych - zieleń. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
SST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne.  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
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całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu (Inspektor Nadzoru robót drogowych) w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie 
określonej w PZJ, badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej,  właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
6.3.1.Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa. 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,  
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  
Zagęszczenie podłoŜa (IS) naleŜy sprawdzać co najmniej 2 razy na d działce roboczej wykonanej w ciągu 
dnia i co najmniej 1 raz na 600 m2. 
Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemoŜliwe, kontrolę 
zagęszczenia oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 10 m w kierunku podłuŜnym. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 200 m. Nierówności nie mogą 
przekraczać 1 cm. 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 100 m i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu kaŜdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoŜa 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –1 cm.  
Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 3razy na 100 m. Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ + 5 cm i  –5cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostki miary.  
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:  

• m3 -  Ława betonowa pod krawęŜniki, 
• m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni drogowych, 

wykonania nowych podbudów drogowych, obsianie trawą, 
• m  - rowków pod krawęŜniki, wykonania nowych krawęŜników, obrzeŜy;  
• szt. - nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, 

7.3. Warunki szczegółowe. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu Przedmiar robót.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólny cel odbioru. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Cel odbioru. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Zasady szczegółowe. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1.  Ogólne zasady płatności. 
Podstawą płatności jest umowa ryczałtowa, której załącznikiem jest szczegółowy kosztorys ofertowy 
Wykonawcy wykonany na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. Umowa winna ustalać zasady 
płatności w oparciu o sporządzony i zatwierdzony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.  
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Kosztorys ofertowy winien obejmować wszystkie prace konieczne dla wykonania zamówienia związane z 
przygotowaniem, wykonaniem wymaganych zakresów prac i uporządkowaniem placu budowy. Kosztorys 
ofertowy (opracowany przy uŜyciu powszechnie znanych programów kosztorysowych np.: NORMA, KOBRA 
itp.) winien zawierać stawki i narzuty stosowane przez Wykonawcę w celu skalkulowania ceny jednostkowej 
poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Przedmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej SST. 
9.3. Cena. 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla wykonania robót wymienionych w p. 
1.3. niniejszej SST oraz : 

• skompletowanie na dzień odbioru niezbędnych dokumentów wymaganych przez Prawo budowlane, 
• uporządkowanie terenu budowy 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.   
10.1. Normy związane. 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  

w budownictwie drogowym. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i badania. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-32250 Woda. 
PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych. 
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych. 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

Techniczne. 
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodników. 
PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

Ŝelbetowych. Wykonanie i metody badań.  
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
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mechanicznie. 
PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 
PN-E-1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
PN-EN-12591:2002U Asfalty i produkcja asfaltu. Bitumy do układania. Specyfikacja. 
PN-EN-12274-
1do6:2002,2003 

Cieńkie warstwy na zimno. Metody badań. 

PN-EN-12272-3:2003(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badań. 
PN-EN-12272-1:2002(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badań. 
PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie. 
PN-E 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszczego i 

kołowego. 
PN-E 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 
PN-E 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg. 
PN-E 1433:2004(U) Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
PN-E 1463-1i2:2000 i 
20003 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe. 

PN-EN 1339:2004(U) Betonowe płyty chodnikowe. 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 
1979 i 1982 roku,  
Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku z późniejszymi zmianami; 
10.2. Przepisy związane – wybrane. 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, poz.1118 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 

warunków technicznych uŜytkowania budynków z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 

warunków technicznych uŜytkowania budynków z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, póz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym C€.  

• Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r  - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 
 


