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       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



STO 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania obejmującego 
konserwacje i czyszczenie rowów w gminie Poczesna.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
Zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
ST-1 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
ST-2 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. .I-VI  Z WYWOZEM GRUNTU I UTYLIZACJĄ 
ST-3 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, STUDZIENKI I STUDNIE DESZCZOWE 
ST-4 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
ST-5 WYKONANIE KORYTA I WYWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA Z UTYLIZACJĄ 
ST-6 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
ST-7 CZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
ST-8 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI 
ST-9 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA 
GORĄCO 
ST-10 ŚCIEKI ULICZNE PŁYTKIE I GŁĘBOKIE, PŁYTY AŻUROWE Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 
ST-11 UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
ST-12 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
ST-13 KARCZOWANIE KRZAKÓW 

1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
            Wykonawcę w języku polskim. 
1.4.     Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł) 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
           notowania   wydarzeń   zaistniałych   w   czasie   wykonywania   zadania   budowlanego,   rejestrowania   

           dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

           Insp.N., Wykonawcą i projektantem. l .4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.5. Inspektor Nadzoru ( Insp.N. )– przedstawiciel inwestora osoba upełnomocniona przez inwestora do 

kierowania kontraktem (projektem Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. l .4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze  

sposobem ich połączenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową! 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Insp.N. 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

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

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

c) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi . 
1.4.12. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 



1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 
1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.16. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 
1.4.17. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.18. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.19. Polecenie Insp.N. - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp.N. w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.21. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.22. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.25. Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości  . 

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 

 robót, ST i poleceniami Insp.N. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli   Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

 Budowy , Dziennik Budowy i komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki opisy i uzgodnienia : 
a) opis techniczny 

b) rysunki: 
 

(1) Plan sytuacyjny 

(2) Plan orientacyjny 

(3) Przekroje poprzeczne trasy 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 

i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Insp.N. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Insp.N. oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Insp.N., tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Insp.N. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru. 



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Insp.N. 

1.5.10. 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. Należy wykonać plan BIOZ przed rozpoczęciem prac. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 

Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Insp.N. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 

czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Insp.N. powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Insp.N. o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów . 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj 

Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane przez Insp.N materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swóją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Insp.N. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Insp.N. lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 



3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Insp.N. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Insp.N. w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i 

z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Insp.N. 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 ST i 

wskazaniach Insp.N. , w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych 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. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, oraz poleceniami Insp.N. Decyzje Insp.N. 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą Oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Insp.N. będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Insp.N. może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań lub pomiarów w celu stwierdzenia, Że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

ST. Insp.N. ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Insp.N. świadectwa, Że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Insp.N. będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Insp.N. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Insp.N. o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Insp.N. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru . 
Dla celów kontroli jakości   Insp.N. uprawniony jest do dokonywania    kontroli, pobierania    próbek    i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Insp.N. może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Insp.N. 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Insp.N. może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, Jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla 

których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Insp.N. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



6.7. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru Robót, 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Insp.N. i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Insp.N. o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 

Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Insp.N. na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Insp.N. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Insp.N. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Insp.N. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Insp.N. 
8.2. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Insp.N. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Insp.N. zakończenia Robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3. l. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Insp.N. i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 



8.2. l. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1 

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) 

TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

I. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
podczas realizacji konserwacje i czyszczenie rowów w gminie Poczesna. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie: 
- osi drogi głównej 

- krawędzi poszerzenia, 

- krawędzi korony, 

- roboczych punktów wysokościowych, 

- przekrojów poprzecznych (do wyrównania nawierzchni) 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej ST są: -paliki drewniane o średnicy l,5-2,0cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8cm i długości 0,5m, słupki 
betonowe, farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni).  

3. SPRZĘT. 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych 
będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych 
elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót 
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

4. TRANSPORT. 



Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST 0. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 

trasy . 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi. 
Tyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu podanych domiarów. Z 

uwagi na wyjątkowy tryb opracowania dokumentacji odstępuje się do dowiązania punktów trasy od osnowy geodezyjnej. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a 

rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej. 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego projektowanego obiektu. 
Punkty  wysokościowe  należy  umieszczać  poza  granicami  projektowanej  budowli,  a  rzędne  ich  określić  z 

dokładnością do 0,5 cm. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
- wyznaczenie poszerzeń jezdni , poboczy i rowów. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0. „Wymagania ogólne". Kontrolę jakości prac pomiarowych 

związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200m 

na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka. 

c) wyznaczenie poszerzeń należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na każdym 

kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej 

trasy. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0. Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Insp.N. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna 

obsługa inwestycji, GUGiK 1979. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja 

techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe, GUGiK 1979 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. Wytyczne techniczne G-3. l. 

Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-2 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I – VI Z WYWOZEM GRUNTU I 

UTYLIZACJĄ 



l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych na odcinku 
obejmującym konserwacje i czyszczenie rowów w gminie Poczesna. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie l. l 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów w gruntach I-VI 

kategorii i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w obrębie korpusu drogi, załadunek i odtransportowanie gruntu na odkład na odległość 

do 1 km, 
b) złożenie i utylizacja gruntu na koszt wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 

pionowym. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop którego głębokość jest mniejsza niż l m. 

1.4.2. Wykop średni - wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi normami . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i poleceniami Insp.N. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w STO. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY.   

Nie występują. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą mechanicznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Insp.N. 

4. TRANSPORT. 

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu (samochody, ciągniki 

z przyczepami). użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych po wyrażeniu zgody przez Insp.N. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – załączniki nr 1-4. 

5.2. Wykonanie wykopów. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. 

Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót. Grunt z wykopu po akceptacji przez Insp.N., użyty zostanie do 

wykonania nasypów według ST D-02.03.0L 

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe od l cm. Pochylenie skarp 

wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć 

większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 

cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu w wykopie powinien wynosić Is=l,00 określony wg BN-77/8931-12. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne". 

6.1. Sprawdzenie wykonanie wykopów. 



Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom wg punktu 5.3.oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub normach. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest m

3
 wykonanego wykopu na podstawie pomiaru w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 

podano w STO. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO 8.1. Odbioru robót należy  dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Zgodnie z umową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-13  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 1.1.Przedmiot 

SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem drzew i krzaków przy konserwacje i czyszczenie rowów w gminie Poczesna. 

 

1.2. Zakres stosowaniaSST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części technicznej istotnych warunków 

zamówienia publicznego na wykonanie robót przebudowy drogi ujętych w dokumentacji projektowej i opisanych 

szczegółowo co do rodzaju i ilości w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, 

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY Nie 

występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

- spycharki, 

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie   przedstawiające   wartość   jako   materiał   użytkowy   (np.   budowlany,   meblarski   itp.)   powinny   być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym 
przez Inżyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem.  Jeżeli roślinność, która ma być zachowana,  zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących 

przypadków: 
a) w obrębie nasypów - Jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się 

co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod 

nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od szczegółowej 

zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, Jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 

podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte 

równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 
sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to 
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu 
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w 
którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. każda 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o 
grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie 
mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 
przepływ wód powierzchniowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 

zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 

D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: - dla 

drzew - sztuka, dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-01.02.04 

ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW 
11 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką przepustów w ramach „konserwacje i czyszczenie rowów w gminie Poczesna.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
przepustów betonowych wraz z wywozem materiałów z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY – NIE WYSTĘPUJĄ 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką przepustów musi być wykorzystany sprzęt umożliwiający 
prawidłowe wykonanie prac, sprzęt musi być sprawny technicznie oraz zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe przepustów obejmują usunięcie z terenu robót wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

odkopania przepustu, 
rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny, 
demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 



je na miejsce wskazane przez Inspektora. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu prac. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 
dla przepustów i ich elementów - m (metr), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki przepustu: 

odkopanie przepustu, 
rozebranie elementów przepustu, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
zasypanie dołów, 
uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
13 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 03.01.03 

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH 
14 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających w konserwacje i czyszczenie rowów w gminie 
Poczesna.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających, a mianowicie: 
a) przepustów, 
Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla właściwego 
utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi uszkodzeniami. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału 

zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego 
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz z określeniami podanymi w 
pkcie 1.4 ST: D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu umożliwiającego prawidłową realizację zadania i zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Środki transportu 

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych 
spełniających wymagania określone w pkcie 5. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami 

Wloty i wyloty przepustów należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń 
utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. Zebrane zanieczyszczenia 
powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania 
urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla oczyszczenia: 
a) przepustów - m (metr), 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jeśli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostawę i pracę sprzętu do robót, 
- oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- odtransportowanie sprzętu, 
- kontrolę i pomiary. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 06.04.01 

ROWY 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów w ramach „konserwacje i czyszczenie rowów w gminie 
Poczesna.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
odbudową, oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparek, 
- samochód samowyładowczy 
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
- urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Oczyszczenie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 
obrębie rowu. 
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 
zgodne z PN-S-02204: 
- dla rowu przydrożnego w kształcie: 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 
0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 
1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica 
poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone 
łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej 
od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi 
górnej rowu; 
- dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 
1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od 
krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych 
przypadkach. 
- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych 
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
- w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
- w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
- matą trawiastą - 2,0%, 
- darniną - 3,0%, 
- faszyną - 4,0%, 
- brukiem na sucho - 6,0%, 
- elementami betonowymi - 10,0%, 
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
5.4. Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb 
pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inspektora. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. 
Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 
2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 
6.2.1. Spadki podłużne rowu 



Spadki podłużne rowu powinny być z tolerancją 0,5% spadku. 
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość i głębokość rowu powinna być z tolerancją 5 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu oraz m3(metr sześcienny) wykonania 
rowu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie rowu wraz z profilowanie dna i skarp, 
- ew. pogłębianie rowu, 
- ścięcie trawy i krzaków, 
- odwiezienie urobku, 
- roboty wykończeniowe, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne__ 


