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SPECYFlKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
~nawierzchni drogi gminnej
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1.1. p r z e d m i o t ' u u :".,
Przedmiotem niniejszej ST s~ wymagania dotyc~~)WYk~i? i ,~dbioru rob6t zwi~anych z
WYkonaniem~ode'
)1 dr6g gminnych
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1.2. Zakres robot
V
T'
. I.,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz~ zasad prowadzenia rob6t zwi~zanych z
wykonaniem i odbiorem ~i nawierzchni dr6g gminnych
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1.3. OkreSlenia pOdstawowr

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwifl2:ane z wykonaniem nawierzchni drogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacj i,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj{\.Ca roboty budowlane,
Kierownik budowy • osoba wyznaczona przez Wykonawc~, upowai:niona do kierowania robotami
i do wyst~powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (umowy).
Materialy - wszelkie tworzywa niezb~dne do wykonania robot, zgodne
z
zaakceptowane
przez
dokumentacj~
projektow~
specyfikacjami
technicznymi,
InZynieraIKierownika projektu.
Konstrukcja nawierzchni • uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pol~czenia.
Korpus drogowy • nasyp lub ta cz~sc wykopu, kt6ra jest ograniczona koron~ drogi
i skarpami
rowow.
Korona drogi - jezdnia z poboczarni lub chodnikarni, zatokami, pasarni awaryjnego postoju i
pasami dziel~cymi jezdnie
Jezdnia - c~sc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w
Nawierzchnia - warstwa lub zesp61 warstw slui;~cych do przejmowania i rozkladania obciq?;en od
.",;,_
. . ruchu na podloze gruntowe i zapewniaj~cych dogodne warunki dla ruchu.
..,
a) Warstwa scieralna - g6rna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnik6w atmosferycznych.
b) Warstwa whlzJICa - warstwa znajdujflca si~ mi~dzy warstw~ scieraln~ a podbudow'l,
zapewniaj~ca lepsze rozlozenie napr~zen
w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow~.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sluZlica do wyr6wnania nier6wnosci podbudowy lub profilu istniej'lcej
nawierzchni

d) Podbudowa - dolna cz~sc nawierzchni slui;~ca do przenoszenia obcilti:en od ruchu na
podloze. Podbudowa moze skladac si~ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - g6rna CZf(SC podbudowy spelniaj~ca funkcje nosne
w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladac si~ zjednej lub dw6ch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna CZf(SC podbudowy spelniaj~ca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czqstek
podloZa. Moze zawierac warstw~ mrozoochronn'l, ods'l.czaj~c~
lub
odcinaj~c~.

tel. (2;:/,}jitJ:~ali~~a.•mJ~ZoochrOnn=l - warstwa, kt6rej g16wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
/ u

·-i1fz~d! skutkaJrji 1fzialania mrozu.

h) Warstwa odcinaj~ca ~ warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania cZ'lstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lez'lcej powyzej.
i) Warstwa odsllczajllca ~ wars twa sluz'lca do odprowadzenia wody przedostaj'lcej si" do
nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini"cie na plaszczyinie pionowego przekroju
w osi drogi
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiClZanych z ni'l urz'ldzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze r6wniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urZ'ldzen chroni'lcych ludzi i srodowisko przed
uci<tZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cz"se korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia
UTZ'ldzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sruz'lca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lez'lcy pod nawierzchni'l do gl"bokoSci
Przemarzania
Przepust budowla 0 przekroju poprzecznym zamkni"tym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku w"dr6wek zwierz'lt dziko zyj'lcych lub UTZ'ldzen technicznych przez korpus drogowy.
- procedura - dokument zapewniaj'lcy jakos6; definiuj'lcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze bye zast@iona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
- modemizacja drogi leSnej - przebudowa drogi naleZy wypelnic odpowiedni'l mieszank'l kruszywa
stopniowo je zag~szczaj'lc,
1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiClZany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu (umowy),
ai: do zakonczenia i odbiory ostatecznego rob6t.
Wykonawca jest zobowi'lzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniej'lcych obiekt6w Gezdnie, sciezki rowerowe, chmi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
ur~zenia odwodnienia hp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu (umowy),
ai: do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.
przed przyst@ieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InZynierowilKierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zaTZ'ldem drogi i organem zaTZf.\.dzaj'lcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalemosci od
potrzeb i post~pu rob6t projekt organizacji ruchu powinien bye na biez'lco aktualizowany przez
Wykonawc~. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kai:dorazowo ponOwnego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b~dzie obslugiwal
wszystkie tymczasowe urz'ldzenia zabezpieczaj'lce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly,
itp., zapewniaj'lc
w ten spos6b bezpieczenstwo pojazd6w i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znak6w, dla
kt6rych jest to nieodzowne ze wzgl"d6w bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne UfZ'ldzenia zabezpieczaj'lce b~d'l akceptowane przez
InzynieraiKierownika projektu.
Fakt przyst@ienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz~ciem
w spos6b uzgodniony z lni:ynieremiKierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez lni:ynieralKierownika projektu, tablic informacyjnych, kt6rych tresc
b"dzie zatwierdzona przez InzynieralKierownika projektu. Tablice informacyjne b"d'l utrzymywane
przez WykonawcC( w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr~bnej zapia~itr przyjm~je si~, ze jest
wl~czony w cen~ kontraktoW~(umowy),
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROB6T

Wykonawca ma obowiflZek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie aktualne
przepisy dotycz~ce ochrony srodowiska naturalnego.
1. Wykonawca jest zobowiflZany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiaj~cym programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskania jego zatwierdzenia przez odnosne
wladze administracyjne na dwa miesiflce przed rozpoczt(ciem dzialalnosci 0 He w trakcie
realizacji rob6t b~d~ powstawac odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca b~dzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj~cej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maj~ce na celu stosowanie si~ do przepis6w i
norm dotycz~cych ochrony srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy oraz b~dzie unikac
uszkodzen lub uci~liwosci dla os6b lub d6br publicznych
i innych, a wynikaj~cych
z nadmiemego halasu. wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nast~pstwie jego sposobu dzialania.
Stosuj~c si~ do tych wymagan b~dzie mial szczeg6lny wzglCld na:
1) lokalizacj~ baz, warsztat6w, magazyn6w, skladowisk, ukop6w i dr6g dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciek6w wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwosci~ powstania poZaru.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca b~dzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bt(dzie utrzymywac. wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny sprZt(t
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne bt(dCl skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostt(pem os6b trzecich.
Wykonawca bt(dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t alba przez personel Wykonawcy.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, kt6re w spos6b trwaly

s~

szkodliwe dla otoczenia, nie

bt(d~

dopuszczone do

uZycia.
Nie dopuszcza sit( uzycia material6w wywolujClcych szkodliwe promieniowanie 0 stt(zeniu
wit(kszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bt(d~mialy aprobatt( techniczn~ wydan~przez
uprawnion~jednostkt(, jednoznacznie okreslaj~c~ brak szkodliwego oddzialywania tych material6w
na srodowisko.
Materialy, kt6re s~ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos6 zanika (np. materialy pylaste) mog~ bye uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaj~ tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgodt( na uzycie tych material6w od wlaSciwych organ6w administracji
panstwowej.
Jei:eli Wykonawca uZyl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjanli, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj~cy.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca b~dzie przcstrzegac przepis6w dotycz!tcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowi¥ek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaj!tcych odpowiednich
wymagait sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b~dzie utrzymywal wszelkie urz!tdzenia zabezpieczaj!tce, socjaIne
oraz sprz~t i odpowiedni!t odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje si((, ze wszelkie koszty zwi¥ane z wypelnieniem wymagait okreslonych powyzej nie
podlegajet odr~bnej zaplacie i Set uwzgl~dnione w cenie kontraktowej (umowy).

1.5. Ogolne wymagania dotyczllce zakresu robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacj!t
projektowct, SST i poleceniami InZynieralKierownika projektu.
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajetcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych (umowy) przekaZe
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj~ i wsp6lrz~dne punkt6w gl6wnych trasy, oraz reper6w, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron~ przekazanych mu punkt6w
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. OOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PODZIAL

Dokumentacja projektowa Zamawiajetcego obejmowac p«dzie wymienione ponizej rysunki,
obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej Zamawiajllcego zamieszczonej w dokumentach przetargowych:
-Cz~sc opisowa Dokumentacji Technicznej
-przedmiar RobOt
-Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
-Rysunki: Plany sytuacyjne i Przekroje normalne
1.5.2.2. Zakres projektowanych i realizowanych rob6t:

1. Pomiary , obliczenia i projektowanie pasa drogowego
2. Tyczenie drogi w terenie
3. Karczowanie krzew6w i podszycia w razie koniecznosci
4. Usuniecie humusu ,profilowanie z zag«szczeniem

5. Roboty ziemne na poszerzeniach zgodnie z przekrojem normalnym i plan em sytuacyjnym
6. Wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z przekrojem, normalnym i planem
sytuacyjnym zadania obj~tego niniejszym opracowaniem
6.1. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego meehanieznie gr. 10 em na szerokosel
poszerzenia
6.2. podbudowa z kruszywa Jamanego 0 uziarnieniu eiqg.fym 0/31 / 5 mm grubosei 15 em na
poszerzeniaeh
6.3. wykonanie nawierzchni bitumicznej wicticteej grubosel Scm z SA ACllS50/70 wg PN-EN
13108 na powierzehni poszerzenia lub wydJuienia nawierzehni jezdni.
6.4. wykonanie nawierzehni bitumicznej scieralnej grubosei 3 em z SA ACllS50j70 wg PN

"
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EN·13108 na catej powierzchni jezdnl
6.5. wykonanle nawlerzchni bitumicznej scleralnej grubosci 4 em z BA AC11Ss0/70 wg PN·
EN·13108 na catej powierzchnl jezdnl

Skladowanie materia16w z odzysku w miejscu wskazanym przez Zamawiaj~cego
1.6. Og61ne wymagania dotyczilce stosowanych material6w
przed przystll,Pieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty na kruszywa i materialy przeznaczone do wykonywania rob6t i przedstawic je
Zarnawiaj~cemu w celu akceptacji. Stosowane bl(d~materialy jedynie material}' dopuszczone w
budownictwie polskirn i posiadaj~ce aktualne dokurnenty swiadcz~ce 0 dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie polskim.

2. SPRZF;T I TRANSPORT

2.1. Sprz~t stosowany do wykonania rob6t drogowych
Wykonawca przystt(puj~cy do wykonania nawierzchni drogi powinien wykazac sit( moZ1iwosci~
korzystania z nast~puj~cego sprz~tu:
• zgarniarek lub spycharek, r6wniarek jesli wyrnagane jest wyr6wnanie,
• r6wniarek, spycharek do rozkladania material6w, mieszania, spulchniania i profilowania,
- walc6w statycznych, gladkich lub ogurnionych, ewentualnie walc6w wibracyjnych lub plytowych
zagt(szczarek wibracyjnych,
• koparki
• sarnochody sarnowyladowcze
• r~cznego sp~tu do drobnych rob6t naprawczych, jak lopaty. oskardy, grabie, ubijarki r~czne itp.
2.2. Transport material6w
Kruszywa moma przewozic dowolnyrni srodkarni transportu w warunkach zabezpieczaj~cychje
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrn materialem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Materialy przewozic w spos6b bezpieczny dla ruchu drogowego .
3. WYKONANIE ROB6T
3.1. Zasady wykonywania rob6t
Spos6b wykonania rob6t przy modernizacji nawierzchni powinien bye zgodny z niniejszyrn
projektem • ustaleniarni z zarnawiaj~cym i ST.

3.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystll,Pieniem do robot nalezy, na podstawie ogl{(dzin, ST lub wskazaii osoby wyznaczonej
przez Zarnawiaj~cego:
- ustalic lokalizacj(( terenu rob6t
- zapoznac si(( z zakresem rob6t przyj((ty w opisie przedmiotu zarn6wienia
3.3
1.Pomiary , obliczenia i projektowanie pas a drogowego
2. Tyczenie drogi w terenie
Tras~ drogi nalezy wytyczyc na podstawie projektu zatwierdzonego przez zamawiaj~cego

3.4 Karczowanie krzew6w i podszycia. Jesli wyst\,puje
Karczowanie drzew i poszycia nalezy prowadzie po wyci~ciu przez Zamawiaj~cego drzew
wskazanych po wytyczeniu trasy drogi i pasa drogowego.
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3.5 . Usuniecie humusu ,profilowanie z zag~szczeniem
Usuni~ty humus zloZyc w miejsca wskazane przez Zamawiaj~cego
3.6. Roboty ziemne
.
Material pozyskany w czasie robot ziemnych skladowac w miejscu wskazanym przez
Zamawiaj~cego lub w miejsca przewidziane projektem
3.7. Wykonanie rowow odwadniaj~cych - nie wchod~ w zakres opracowania
3.8. Wbudowanie i wykonanie warstw konstrukcyjnych nalezy prowadzic przy zachowaniu ww
zasad.
Skladowanie materialow z odzysku w miejscu wskazanym przez Zamawiaj~cego

4. KONTROLAJAKOSCIROB6T
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b~d~ przeprowadzone przed cz«sciowym lub ostatecznym odbiorem odcink6w
robot, a takze w przypadku wyst~powania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikaj~cych przeprowadza si~ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajqcych zakryciu przeprowadza si« przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b~d!.t wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
5. odbi6r rob6t
5.1. Rodzaje odbior6w roMt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikaj~cych i ulegaj~cych zakryciu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

podlegaj~ nast~puj~cym

etapom

5.2. Odbi6r rob6t zanikajllcycb i ulegajllcycb zakryciu

Odbior robot zanikaj!.tcych i ulegaj~cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegn~ zakryciu.
Odbior robot zanikaj!.tcych i ulegaj~cych zakryciu b~dzie dokonany w czasie
i poprawek bez hamowania ogolnego post~pu
umozliwiaj!.tcym wykonanie ewentualnych korekt
rob6t.
Odbioru robot dokonuje InzynierlKierownik projektu.
z
Gotowosc danej cz~sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem InZynieralKierownika projektu. Odbior b~dzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pomiej jednak nii: w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia 0 tym fakcie InzynieraIKierownika projektu.
Jakosc i Hose rob6t ulegaj~cych zakryciu ocenia InzynierlKierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieraj~cych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu
0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj!.t projektow~ SST i uprzednimi
ustaleniami.

5.3. Odbi6r ostateczny robOt
Zasady odbioru ostatecznego roMt

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
CaJ:kowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru ostatecznego b~dzie stwierdzona przez
Wykonawc~ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie IllZynieralKierownika projektu.
Odbi6r ostateczny rob6t nastlWi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz'!.c od
dnia potwierdzenia przez lniynieraIKierownika projektu zakonczenia rob6t i przyj~cia
dokument6w,
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj~ego w obecnosci
InZynieraIKierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj'!.ca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokument6w, wynik6w badan i pomiar6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacj'!.projektow'!.
i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si~ z realizacj'!. ustalen przyj~tych w
trakcie odbior6w rob6t zanikaj'!.cych i ulegaj'!.cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniaj'!.cych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj~, ze jakose wykonywanych rob6t w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj'!. projektow'!. i SST
z uwzgl~eniem tolerancji i nie ma wi~kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potr'!.cen, oceniaj'!.c pornniejszon'!. wartose wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyj~tych w dokumentach umowy.
H. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protok61 odbioru
ostatecznego rob6t sporz'!.dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj'!.cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiftZany przygotowae nast~puj'!.ce
dokumenty:
dokumentacj~ projektow'!. podstawow'!. z naniesionymi zmianami oraz dodatkowfl:, jesli
zostala sporz'!.dzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczeg610we specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy i ew.
uzupelniaj'!.ce lub zamienne),
3. dzienniki budowy lub ksi~i obmiar6w (oryginaly),
4. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materia16w zgodnie z SST
Wszystkie zarz'!.dzone przez komisj~ roboty poprawkowe lub uzupelniaj'!.ce b~d'!.zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj'!.cego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniaj'!.cych wyznaczy komisja.
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5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiE\Zanych z usuni~ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwarancyjny b~dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl~dnieniem zasad opisanych w punkcie 5.4. "Odbi6r ostateczny rob6t".

5.6. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic ::
• wygl'!.d zewn~trzny wykonanych rob6t (szerokosc , dlugosc, grubosc warstw)

~;:l-';C i 'C'~~" ,~9I?-~f.<~J~_~~{~~pien zag~szczenia plyt~ dynamiczn~ (co 50 m)
6. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk~ obmiarow~jest metr kwadratowy [m2] nawiezionego i zagospodarowanego zgodnie z
niniejs~dokumentacj~ wlasciwego kruszywa oraz metr bie~cy [mb] wykonanego zgodnie z
niniejs~ dokumentacj~ modernizacji nawierzchni drogowej , przy zachowaniu wlaSciwych
parametrow przekroju poprzecznego/ normalnego w poszczeg61nych punktach zgodnie z
zatwierdzonym projektem wykonawczym .

6. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sit( za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zam6wienia,
technologilb ST i wymaganiami osoby wskazanej przez Zamawiaj~cego.
Odbioru iloSciowego i jakosciowego dokonuje Komisja powolana przez Zamawiaj~cego.

6. PRZEPISY ZWIl\ZANE
1.1 Wymagania techniczne WT4
1.2 Normy
1. PN-B-04481
2. PN-EN 13043.2004
3

PN-EN 13242.2004

Grunty budowlane. Badanie pr6bek gruntu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa do niezwiqzanych i hydrau/icznie zwiqzanych materia16w
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

