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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu, 

jakości   i   właściwości   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   i   oceny   prawidłowości   wykonania   robót 

budowlanych   związanych   z remontem przepustu ( okular o średnicy 2 x 1400 ) w ciągu DP 1055 S                 

w m. Wąsosz 
 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

„Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1055 S  w m. Wąsosz, gmina Konopiska"  

 
Zamawiający :  Powiatowy Zarząd Dróg 

Adres : ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa 

Telefon : 0-34  322-92-22 
 

b) Przedmiot i zakresy robót budowlanych 

Specyfikacja  techniczna  obejmuje  wykonanie  robót  związanych  z  remontem  przepustu leżącego  

w ciągu drogi  powiatowej nr 1055 S w m Wąsosz . 

W zakresie robót budowlanych remontu mostu znajdują się : 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
- Przystosowanie do warunków kontraktu 
- Tymczasowa organizacja ruchu 
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Rozbiórka: krawężników, chodników, balustrad, nawierzchni, skorodowanych elementów betonowych gzymsów i podpór, 
uszkodzonego nasypu  
 
 
-  
- Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 - 8 cm. 

Tj. rozebranie nawierzchni na obiekcie i rozebranie nawierzchni dojazdów, 
- Rozbiórka elementów dróg - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm, 
- Rozbiórka elementów przepustu -  mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych  
- Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odl. 5 km, 
 
 
 
ROBOTY W RZECE 
Regulacja koryta potoku za i przed przepustem 
 
- Regulacja koryta potoku i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
 
 
 
ROBOTY NA OBIEKTCIE i DOJAZDACH 
Wykonanie ścian czołowych przepustu, płyty zespalającej, nawierzchni bitumicznej, montaż barier ochronnych 
 
-  
- Żelbetowe ścianki czołowe przepustu 
- Izolacje bitumiczne z papy termozgrzewalnej – izolacja płyty zespalającej 
- Izolacje powłokowe przeciwwilgociowe powierzchni betonowej bitumiczne dwukrotnie 
- Deskowanie tradycyjne, montaż zbrojenia (pręty o śr. 10-28 mm) i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 

wsporników. 
- Montaż  barieroporęczy i barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste 
 
- Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - zakup i dowóz materiału (piasek) do zasypki przyczółków i uzupełnienia 

stożków, 
- Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. 

zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasypka konstr przyczółków i stożków, 
- Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków - wykonanie umocnienia z płyt ażurowych na skarpach o wysokości do 4 m o 

powierzchniach sferycznych . Grubość płyt 8 cm - umocnienie powierzchniowe skarp 
- Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 20cm, 
- Podbudowa z betonu asfaltowego - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 

5 cm, 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej, 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -  grubość po zagęszcz. 5 cm, 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej, 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S- grubość po zagęszcz. 4 cm,, 
 
 
 
 

c) Informacje o terenie budowy 
 



Lokalizacja robót budowlanych 

Obiekt położony jest w miejscowości Wąsosz, gmina Konopiska , powiat częstochowski 

województwo śląskie. 

Dojazd do obiektu najpierw drogą wojewódzką  nr 46 realizacji Częstochowa – Wygoda - Rększowice a 

następnie w m. Wąsosz drogą powiatową nr 1055 S. Urządzenie placu budowy należeć będzie do 

wykonawcy robót. 

Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy 
Ewentualne szkody na gruntach przylegających do obiektu w całości obciążać będą wykonawcę robót. 

Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  protokołem  w  terminie  do  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy  pomiędzy 

Inwestorem a Wykonawcą. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ochrony własności publicznej i prywatnej pod rygorem wypłaty 

odszkodowań na własny koszt. 



Ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego może dochodzić do ewentualnych 

wycieków paliwa na co wykonawca winien zwracać uwagę, by nie doprowadzić do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych potoku „Wiewiórki” 

Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność podczas pracy sprzętem mechanicznym oraz 

przy załadunku, transporcie i rozładunku materiałów (płyty betonowe, kamień łamany, tłuczeń) 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Z uwagi na długotrwały okres robót w trudnych warunkach terenowych (pod gołym niebem) wykonawca winien 

posiadać zaplecze socjalne dla pracowników, urządzone na własny koszt . 

Organizacja ruchu 

Wykonawca winien zapewnić czasowe ograniczenie ruchu na drodze powiatowej w okresie przewozu 

ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą materiałów na terenie 

budowy. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie jezdni asfaltowych dróg utwardzonych przed ich 

uszkodzeniem ciężkim sprzętem mechanicznym oraz transportem materiałów. 

 
d) Nazwy i kody robót 

45200000-9 – Inżynieria lądowa i wodna  

45246400-7 – Ochrona przeciwpowodziowa 
 

e) Określenia podstawowe 
 

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno- 

budowlanymi i odpowiednimi normami. 
 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne 

Materiały  i  wyroby  budowlane  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu 
i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  oraz  odpowiadać  wymogom  określonym 

w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem  nadzoru  sposób  i  termin  użycia  podstawowych  materiałów  i  wyrobów 

budowlanych do wykonania robót. 

Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  przechowywać  dokumenty  stanowiące 

podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące zastosowanych wyrobów budowlanych. 
 

Przechowywanie, transport, składowanie i kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie wyrobów oraz materiałów budowlanych na placu 

budowy. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca  czasowego  składowania  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  powinny  być  -  po  zakończeniu  robót  - 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 

bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  budowlane,  przed  dopuszczeniem  do  wbudowania,  będą  podlegać  kontroli 

i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  materiały  i  wyroby  budowlane,  bez  zgody  Inspektora  nadzoru,  będą 

traktowane  jako  wykonane  na  ryzyko  Wykonawcy,  który  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  oraz 

finansową. 
 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i wyroby odpowiadały wymogom określonym w art. 

10 ustawy – Prawo budowlane. 
 
 

Materiały nieodpowiadające wymogom 



Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

przez inspektora nadzoru powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz 

środowiska. Powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 

jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
 

Na   środkach   transportu   przewożone   materiały   i   wyroby   budowlane   powinny   być   zabezpieczone   przed 

przemieszczaniem  lub  utratą  stateczności  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu,  wydanymi  przez  ich 

producenta. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji wykonania robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I ODBIOREM ROBÓT 

 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  wyrobów  oraz  zapewni  możliwość  kontroli 

materiałów, wyrobów i wykonywanych robót, mających na celu osiągnięcie założonej ich jakości. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we  właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót 

Przedmiar  robót  jako  składnik  dokumentacji  projektowej,  służącej  do  opisu  zamówienia  na  wykonanie  robót 
budowlanych  -  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  zawiera 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 

ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  wykonania   oraz  odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

Obmiar robót 
Obmiar   robót  określa   faktyczny   zakres   robót  wykonywanych   zgodnie   z  kosztorysem ofertowym i 

dokumentacją   projektową   oraz specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (Kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

terminie  i  zakresie  obmierzanych  robót.  Powiadomienie  powinno  nastąpić,  na  co  najmniej  3  dni  przed  tym 

terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. 

Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku 

występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar   robót   zanikających   należy   przeprowadzać   w   czasie   ich   wykonywania,   natomiast   obmiar   robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 

jednoznaczny, w uzasadnionych przypadkach będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów. 
 

8. OPIS  SPOSOBU ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje odbiorów 

Na obiekcie występować będą następujące rodzaje odbiorów : 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór po okresie rękojmi 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 

 



Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  zgłoszenie  inwestorowi  wykonanie robót ulegających zakryciu 

związanych z wykonaniem : 

- podsypki pod umocnienia betonowe, 

- wyściółek faszynowych w dnie potoku pod kosze siatkowo-kamienne, 

- kolejne warstwy umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych, 
 

Częściowy odbiór robót 

Po wykonaniu wydzielonych części robót, Wykonawca gotowość do ich odbioru, przy jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zamiarze dokonania odbioru częściowego. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji 

zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiór   robót   należy   przeprowadzać   w   czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek,   bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

W  przypadku,  gdy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami,  powinny  być  odebrane  przez  Inspektora 

nadzoru.  W  przypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  Inspektor  nadzoru  zarządza  usunięcie  wad  lub 

rozbiórkę   wykonanego   elementu   na   koszt   Wykonawcy.   Decyzję   odbioru,  ocenę   jakości   oraz   zgodę   na 

kontynuowanie robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Końcowy odbiór robót 
 

Odbiór końcowy robót  przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  o  doprowadzeniu  do 

należytego stanu i porządku terenu budowy; 

- dokumentację projektową; 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne. 

 
Odbioru  końcowego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  –  w  obecności  Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

W   przypadku   stwierdzenia   przez   Komisję   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót 

uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

Gdy Komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 

przewidzianej  w  dokumentacji  projektowej  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość, 

Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 

przyjętych w umowie. 
 

Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod  koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  organizuje  odbiór  „po  okresie  rękojmi”.  Odbiór  taki  wymaga 

przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych; 

- protokółu odbioru końcowego robót; 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego  robót (jeżeli wady 

były zgłoszone); 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia  tych wad; 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 



Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór   ostateczny   -   pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   robót   budowlanych,   związanych 

z  usunięciem  wad  stwierdzonych   przy  odbiorze  końcowym   lub  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
9. OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA ROBÓT 
Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  stanowią  warunki  szczegółowe  określone  w  umowie 

o wykonanie robót budowlanych. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
- Dokumentacja projektowa 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,  poz. 881). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

-   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004  r.   w/s   szczegółowego   zakresu   i 

formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji    technicznych    wykonania    i    odbioru    robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 


