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SPECYFIKACJE TECHMCZNE

D-M*00.00.00

WYMAGAMA OGOLNE

1. wsTĘP
l.l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specy|rkacji technicznej sąwymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót zwięanych z przebudową _ modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
obrębie wsi Walichnowy. długośó odcinka 450'00m.

1.2. Zakr.es stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargolvy i kontraktowy
ptzy zIe.caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1.

|.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmująwymagania ogólne, wspólne dla
robót objęĘch niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01.odtwarzanie trasy i punktów wysokościolvych dróg w terenie równinnym
D.02.03.0 1. Wykonanie nasypów
D. 04. 0 1 .0 1 . Koryto wraz z profi lowaniem i zagęs zczatiem podłoża
D.04.03.01 . Czyszczetie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z k,rusrywa łamanego stabilizowanego mechanicznle
D. 05. 03 . 0 8. Nawierzchnia podwój nie powierzchniowo utrwalona

*j 1.4. określenia podstawowe

UWe w ST wymienione poniiej określenia naleĘ rozumieó w kazdym przypadku
następująco:
1.4.|. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całośó
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpw ziemny, węzeł).
1'.4.2. Chodnik - wznaczony pas terenu prry jezdru lub odsunięty od jezdni , ptzeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dtugośó mostu - odległość między zev,nętrznymi krawędziami pomostu' a w przypadku
mostów fukowych z nadsypką- odległośó w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządz,eniarrti technicznymi nitązarryml z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowaną przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadane budowlane na czasjego wykonania, przewidziana do
usunięcia po j ego zakofrczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie Z obowią4ującymi przepisami'
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzen i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Jezdnia - częśó korony dtogiprzeznaczona do ruchu pojazdów.
1,.4.9. Kierownik budowy - osoba wznaazona ptzez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawachrea|izacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczarti lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1..4.11'. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.

|.4.|2. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - częśó obiektu oparta na
podporach mostowych,tworzącaustroj niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
|.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta częśi wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
t.4.|4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcj i nawierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przęzInżrynierazeszyt z ponrrmerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wy|iczen,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdze niu pr zez Inżryruer a.
|.4.16. Laboratońum - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane ptzez
Zamawtającego, niezbędne do przeprowadzęriawszelkich badan i prób zwiryanych z oceną
j akości materiałów oraz robót.
1.4.|7. MateriĄ . wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodte z
dokumentacjąpĄektową i specyfikacjami technicznymi' zaakceptowane przęz InŻyniera.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

|'.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuzących do przejmowania i roz|<ładarua
obciąZeń 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 wiĘąca - warstwa znajdl,fiąca się między warstwą ścieralną a podbudową

zapewntająca lepsze rozłoŻętie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słurŻąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniej ącej nawierzchni.

d) Podbudowa. dolna częśc nawierzchni słuŻąca do przenoszeniaobcięeńod ruchu na
podłoże. Podbudowa moze składaÓ się z podbudowy zasadniczĄ i podbudowy
pomocniczej.

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



J

f) Podbudowa pomocricza- dolna częśi podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcjezabćzpieczenianawieruchliptzeddziaŁaruęmwody,lmozuiprzenikaniemcząstek
podłoza. Może zawierać warstwę mrozoochronną odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwą której głównym zadaliem jest ochrona nawierzchni

przed skutkami działarńa mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni |eżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa sŁuzącado odprowadzeliawody przedostającej się do

nawięrzchni.

I.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozŃYinięcie na pŁaszczyź:nte pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.4.2|. obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel' kładka dla pieszych i przepust.

I.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. odpowiednia (bliska) zgodnoŚó - zgodnośó wykonywanych robót z dopuszczonymi

to1erancjami, a jeśli przedział. tolerancji nie został określony. z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanym i z.wyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu ptzeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmowac

teren przewi óziany do rozbudowy drogi i budowy lxządzeft chroniących ludzi i środowisko

przeducią2liwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

L.4.25. Poboczę - część korony drogi przeaa7aczona do chwilowego zattzymywartia się

pojazdow, umieszczenia urządzefi bezpieczeństwa ruchu i wykorzysĘwana do ruchu

piószyctr, słu:żąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1'.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, |eŻący pod nawierzchnią do głębokości

przemarzatia.

1.4.27. Podłoże ulepszone . górna warstwa podłoia,Ieząca bezpośrednio pod nawierzchnią

ulepszona w celu umożliwigrlta przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania

nawierzchni.

|.4.28. Polecenie InĘruera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w

formie pisemnej, doĘczące sposobu rea|izacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

|.4.2g. Projektant - uprawniona osoba prawna Iub ftzyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa rea|izacja nowego połączenia drogowego

lub całkowita modemizacja (zmiana parametrów geomeĘcznych trasy w planie i przekroju

podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,

sfużące do przepĘwu maĘch cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla

ruchu kołowego, pieszego.

1'.4.32. Przęszkoda naturalna . elemęnt środowiska naturalnego' stanowiący utrudnienie w

rcalizacjizadatiabudowlanego,naprzyhJaddolina,bagno,ruekaitp.
t.4.33. Przeszkoda sfrlczna - dzięło ludzkie' stanowiące utrudnienie w rcaLizacji zadania

budowlanego' na przybJaddroga, kolej, rurociąg iĘ.

1'.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projekfowej, która

wskazuje lokahżację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
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1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

|.4.36. Rekultywacja . roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpiętośó teoretyczna . odległośó między punktami podparcia (łozyskami), przęsła
mostowego.

1.4.38. Szerokośó całkowita obiektu (mostrlwiaduktu) - odległośó między zewnętrznyrni
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje
całkowitą szerokoŚć konstrukcyjną ustroju niosącego.

t.4.39. SzerokoŚć uĄrtkowa obiektu - szerokośÓ jezdni (nawierzchni) przeznaczona d|a
poszczegó|nych rodzajów ruchu oraz szerokośó chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych zwyłączeniem konstrukcjiprzy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego.

t.4.40. Ślepy kosztorys . Wkaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
t.4.4|. Tunel - obiekt za$ębiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

|.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną d'ogą dla bezkoliryjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadarne budowlane . częśÓ przedsięwzięcia budowlanego' stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub tecbnologiczną zdo|ną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uĄńkowych. Zadanlę moze polegaÓ na wykonywaniu robót zultązanych z
budową modernizacjąofitrymaniem oraz ochronąbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonania oraz za ich zgodnośó
z dokumentacjąprojektową ST i poleceniami Iniyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zanawiający w terminie określonym w dokumentach umowy ptzekłŻe Wykonawcy
\.: teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi' lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów' dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompleĘ ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŚć za ochronę ptzekazarrych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacj a proj eklowa

Dokumentacja projek1owa będzie zalł.teruć rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
l.5.3. Zgodność robót z dokumęntacjąprojektowąi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenĘ ptzekazane przez InĄmiera
Wykonawcy stanowią część umowy' a wymaganiaWszczególnione w choóby jednym znich
sąobowią.zujące dla Wykonawcy tak jakby za,watte byty w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieźności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich waźności wymieniona w ,,ogólnych warunkach umowy''.
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Wykonawca nie moŻe wykorzysĘwaó błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien naĘchmiast powiadomió Inżyniera' który dokona
odpowiednich zmian i poprawek

Wszystkie wykonane roboĘ i dostarczone materiaĘ będą zgodne z dokumentacją
projektowąi ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
pĄektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającąjakośó elementu budowli, to takie
materiaĘ zostaną zasĘlione innymi, a roboty rozebranę i wykonane ponownie na kosŹ
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modemizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem")

Wykonawca jest zobowiryarry do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposób określony w D.M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, ai do zakofrczetia
i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt
organlzacji ruchu i zabezpieczetia robót w okresie trwania budowy. W zaleŻności od potrzeb
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zaitstalu1e i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe wządzenia zabezpteczające takie jak: zapory' światła ostrzegawcze,
Sygnały, ię., zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewnt stałe warunki widoczności w dzień i w nocy Ęch zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne zewzględówbezpieczeństwa.

Wszystkie znal<7, zapory i inne wządzenia zabezpieczające będą akceptowanę przez
fuiryniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z InĘnierem otaz przez umięszczenie' w miejscach i ilościach
określonych przez|tźryniera, tablic informacyjnych, których treść będzię zatwietdzona przez
Inżyniera. Tablice informacyjne będąutrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres rea|izaqi robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocLtronę instalacji na powierzchni ziemi i za utządzeria
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu ptzez
Zamavńającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapev,lni właściwe oznaczetię i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i ttządzefi w czasie trwania budowy.
1.5.6. ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzia|ny za ochronę robót i za wszelkie materiĄ i
wządzenia uĄwane do robót od daĘ rczpoczęcia do daty zakoirczetia robót (do wydania
potwierdzerua zakonczenta przez InĄmiera).

Wykonawca będzie utrrymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
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2. MATERIAŁY

2.l. iródła uzyskania materiałów

MateriaĘ wykorzystywane na budowie powinny posiadaó orzeczetie wydane ptzez
Laboratoria Drogowe' potwierdzające ich przydatnośÓ do wykonywania robót, zgodrue z
ptzevttdziartą technologi% a także inne dowody jakości, takie jak : atesty, wyniki testów
prowadzonych w laboratoriach wykonawcy. Wszystkie materiĄ, na które nie ma polskich
nonn PN lub BN musząposiadaó dokument wydany przez InsĘrtut Badawczy Dróg i Mostów
pt. ,,Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostówym''. Za
jakośó zastosowanych matęriałów odpowiedzialny jest .Wykonawca 

robót. Materiały
przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji ptzez Inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzeni a, ze materiaĘ nie odpowiadają wymogom , naleĘ zabronii ich wbudowani a oraz
usunąć z budowy, a wybudowane odcinki rozebtać.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewti, aby tymczasowo składowane materiĄ' do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, byĘ zabezpieczone przed zarieczyszczeniem, zachowaĘ swoją jakoŚó i
właściwośó do robót i bvły dostępne do kontroli przezbĘniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z InĄmierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Stosowany na budowie sprzęt powinien byó sprawny technicznie, zaś jego parametry
zapevniać, wykonawstwo robót, zgodnie z reŻimem technologicznym i kryteriami jakości.
Sprzęt na|eĘ wyposazyć w sygnalizację świetlno-bĘskową barwy Żókej, widoczną z
odległości 150 m przy dobrej ptzejrrystości powietrza.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiąpany do stosowania jedynie takich środków transportu, k1óre
nie wpĘną niekorzystnie na jakośó wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Pracujące na budowie środki transportowe muszą byó w pełni sprawne
technicznie, zaakceptowane do ptzewozu danego asoĘmentu materiałów przez |tĘniera,
Zdolność przewozowa dostosowana do wydajnoŚci maszyny wiodącej.

Wykonawca będzie usuwaÓ na bieżąco' na własny koszt, wszelkie zaniecryszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oruz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedziaIny za prowadzenie robót zgodnie z rrmową oraz za
jakośó zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośó z dokumentacją
projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organtzacji robót oraz poleceniami Inirynieru.

Wykonawcaponosi odpowiedzialność zadol<ładne wyfyczenie wplanie iwyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarumi i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej hń ptzekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego ptzęz Wykonawcę w wyĘczeniu i
Wznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inźrytier, poprawione przęz
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wyĘczenia robót lub wyznaczenia wysokości ptzez Inzyniera nie
nvalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje ltżryniera doĘczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
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projektowej i w ST, a tak:ie w normach i wytycmych. Przy podejmowaniu decyzji InĘnier
uwzględni wyniki badah materiałów i robót. W czasie wykonywania robót ta|ezy ściśle
przestrzegaó obowią4ujących reżimów technologicznych.

Polecęnia InĘniera będą wykonywane nie później niz w czasię ptzez niego
wznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbązattrymanla robót. Skutki
finansowe z tego tl,tutu ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien opracować projekt
organizacji robót i harmonogram budowy uwzględniający wszystkie warunki rea|izacji robót
lorgantzacja ruchu na drodze, omakowanie robót/

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBoT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy taLery opracowanie i przedstawienie do aprobaĘ
InĘruera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zarnierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwararrtujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymiprzezlĘruera.

Program zapewnienia j akości będzie zaliteraÓ:
a) częśÓ ogólną opisuj ącą:

- otgarizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizaĄę ruchu na budowie wrazz oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje iprzygotowanie prakĘczne,
- wkaz osób odpowiedzialnych za jakośÓ i terminowość wykonaniaposzczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt t utządzerua do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawcazamierzazlecić prowadzenie badń),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŻe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywaItla tych
informacj i InĄmierowi ;

b) częśó szczegółowąopisującą dla kazdego asortymentu robót:
- w.;ykaz maszyn iurządzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposaięnięm w mechanizmy do sterowania iurządzenia pomiarowo.kontrolne,
- rodzĄe i ilość środków transportu oraz vrządzef' do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, |episzcz7l, krusryw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwoŚci w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badń (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
Iega|lzacja i sprawdzanie wządzeft' iĘ.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanęk i wykonywani a poszczególnych elementów robót,
. sposób postępowaniazmateńałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoiotąjakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapevtnt odpowiedni system kontroli, vlłączając personel, laboratorium' WruQt,

t-
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zaopatrzęnie i wszystkie vrządzenta niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz
robót.

Wykonawca będzte przeprowadzać pomiary i badania materiałów oruz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawarĘmi w dokumentacji projektowej i ST

Wszystkie koszĘ zwiryane z organizowaniem i prowadzeniem badń materiałów -]

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będąpobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opaĘch na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z
j ednakowym prawdopodobieństwem wyt}powane do badan.

InŻryntet będzie mieó zapewnionąmożliwośó udziału w pobieraniu próbek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie Z v\rpaganiami norm.
\/ Badania, pomiary i kontrole na|eĘ przeprowadzaów następującychfazach:

N badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót - realizowane
przęz Wykonawc ę ptzł udziale Inżyniera.

B/ badania, pomiary i kontrolę wykonywane podczas prowadzenia robót _
polegające na sprawdzeniu na bieżąco przezInżyniera jakości uĄwanych ptzez Wykonawcę
materiałów, zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST.

Cl badanta i pomiary wykonywane po zakończeniu robót _ dokonuje InĄnier
wspólnie z wykonawcą.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dzięnnik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowią4ującym

Zanawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazanta Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. odpowiędzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiąąującymi przepisami [2] spocz5rwa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyÓ przebiegu
robót' stanu bezpieczeństwa Ludzii mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

*- KaŻdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby' która dokonałazapisu' z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuzbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałątechniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoĘ i inne dokumenĘ będą oznaczone
kolejnym numerem załącznikai opatrzone daĄt,podpisem Wykonawcy i InĄmiera.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dzięnnika budowy będą
przedłoŻone Iniynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje kriyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczetiem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwa|Ąący na roz|iczetie faktycznego postępu
kazdego z elementów robót. obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągĘ w
jednostkachptzłjętych w kosztorysie i wpisuje do Ęestru obmiarów.

(3 ) DokumenĘ laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne' deklaracje zgodności lub certyfikaĘ zgodności materiałów,
orzeczeria o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w proglamie zapewnienia jakości. Dokumónty te stanowią
zaŁączniki do odbioru robót. Winny byÓ udostępnione nakuide Ęczenielniryniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumęntów budowy za\icza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następuj ące dokumenty:
a) pozwolenie na rea|izację zadarlia budowlanego,
b) protokoły przekazartia terenu budowy,
c) protokoĘ odbioru robót,

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będąprzechowywane na tęrenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagtruęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przevmdztartej prawem.

Wszelkie dokumenĘ budowy będązawsze dostępne dla InĄmiera i przedstawiane do
wglądu na Ę czenie ZanawiĄącego.

7. OBMIAR RoBÓT

7.1.. ogólne zasady obmiaru robót

obmiar robót będzie określać fakĘczny zakres wykonywanych robót zgodrue z
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie oruz rzecrywistą ilośó
wbudowanych materiałów. obmiar robót winięn uwzględniaó zakres robót objętych umową
oraz roboĘ dodatkowe i nieprzewidziane' których konieczność wykonania została
uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i Inzyniefem. obmiaru
robót dokonuje wykonawca w sposób okreŚlony w umowie /warunkach kontraktu/.
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadria z InĘnierem w trybie określonym w umowie.
wyniki obmiaru nalezy porównać z dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu
określenia różmic w iloŚci robót i materiałów.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

obmiary będą przeprowadzone przed częŚciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, atakŻę w przryrpadku występowania dturŻszej przerwy w robotach.
obmiar robót zanikającychprzeptowadza się w czasie ich wykonywania.
obmiar robót podle gaj ąc y ch zakły ciu pt zept ow adza się przed ich zakryciem.
RoboĘ pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zr ozumiały i j ednoznaczny.

8. ODBIÓR RoBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŻności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zarikĄących i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiór robót zankających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie rea|izacjiulegną zal<ryciu. Ustalenia
doĘczące odbioru InĄnier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
8.3. odbiór częściorvy

odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jakprzy odbiorze ostatecznymrobót. odbioru robót
dokonuje InĄmier.

8.4. odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
odbiór ostateczny polega na finalnej ocenię rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakanczęnie robót otaz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z beziwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy' |icząc
od dnia potwierdzetia przez Inżyniera zakotrczenia robót i ptzyjęcia dokumentów, o k1órych
mowawpunkcie 8.4.2.

odbioru ostatecznego robót dokona komisja ..vqriznaczona ptzęz ZamawiEącego w
obecnoŚci ItĘniera i Wykonawcy. Komisja odbieĘąca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie ptzedłożonych dokumentóq wyników badań i pomiarów, ocenie vnzualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacjąprojektowąi ST.

W przypadku stwierdzenia ptzez komisję, że jakośó wykonywanych robót w
poszczegó|nych asortymentach tieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjąprojektową
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpĘwu na cechy et<sptoatacy;ne
obięktu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartośó
wykonywanych robót w stosunku do wymagań ptryjęĘchw 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 przezZamavnającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiryarly przygotować następujące
dokumentv:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli

zostałasporządzotawtrakcierea|izacjiumowy'
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i ĘesĘ obmiarów (oryginĄ),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oruz badan i oznaczen laboratoryjnych,

PZJ,
zgodnezST, iew.

5. deklaracje zgodności lub ceĘfikaĘ zgodnoŚci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i
ew.PZJ.

6. opinię technologicznąspotządzonąna podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST |PZJ,

7. geoderyjną inwentaryzację powykonawcząrobót i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

w przypadku, gdy Wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozrrmieniu z
Wykonawc ąwyznapz! ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przęz Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. odbiór pogwarancyjny

odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiryarrych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostateczrLymi zaistniaĘch w okresie gwarancyjnym.

odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,odbiór ostateczny robóf'.

9. PoDSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatrości jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
j ednostkę obmialową ustaloną dla danej porycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawąpłatności jest wartość
(kwota) podana ptzez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczahowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniaó
v wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej

roboĘ w ST i w dokumentacji projek1owej'
Ceny jednos&owe lub kwoty ryczakowe robót będąobejmować:

- robociznę bezpośredni ąv,ftaz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość nt$ych matęriałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

warto śó pracy sprzętu wraz z tow aruy szącymi kosztami'
. koszĘ pośrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy w|iczaÓ podatku vAT.

9.2. Warunki umowy iwymagania ogólne D.M.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagń warunków umowy i wymagań ogólnych
zawnĘch w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie wafunki określone w ww. dokumentach, a
nie wy szczególnione w ko sztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
*. 1. Ustawa z dnia7 |ipca |994 r. - Prawo budowlane (Dz.IJ.z2003r. Nr.207,poz.20|6,zpóźn.

zm.).
f. Znządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia |994 t.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dniaZl marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 22004r. Nr 204,poz 2086 z

później szymi zmianani).


