Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zadania :

„Letnie Utrzymanie Dróg”
– usługi sprzętowe
(renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie jezdni)
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Wymagania ogólne

D-00.00.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót objętych zadaniami z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla wszystkich zadań i robót bieżącego utrzymania objętych poniższymi Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia użyte poniżej należy rozumieć każdorazowo w następujący sposób:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący
całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony dla ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik robót - dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego
utrzymania dróg oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych
robót.
1.4.5. Inspektor Nadzoru - Przedstawiciel Inżyniera w rozumieniu Ogólnych
Warunków Kontraktu.
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną
drogi i skarpami rowów.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.12. Rejestr obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
(księga obmiaru) stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.13. Laboratorium - to laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki
dla ruchu.
1. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
2. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a
podbudową zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowę.
3. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej (górnej warstwy) i
podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy).
4. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona się składać z jednej lub dwóch warstw.
5. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
nośnych, także funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odcinającą
lub odsączającą.
6. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
7. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony-z
przyjętymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy obejmuje także teren
przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń chroniących ludzi i środowiska przed
uciążliwościami spowodowanymi występującym ruchem na drodze.
1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy, potwierdzone w formie pisemnej.
1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
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1.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w wyniku realizacji zadania.
1.4.24. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.25. Zadanie budowlane - stanowi odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno użytkowych. Zadanie obejmuje także wykonywanie robót związanych z
budową, modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.26. Przyjęte oznaczenia i skróty
1. PN-B-11112:1996 - Polska Norma, numer, rok 1996
2. BN-68/8931-04
- Branżowa Norma z roku 1968/ numer
3. IBDiM
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
4. OST
- Ogólne Specyfikacje Techniczne
5. SST
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST
i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu robót bieżącego utrzymania dróg
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże
Wykonawcy wykaz dróg na których zobowiązany będzie systematycznie prowadzić
zlecone kontraktem roboty bieżącego utrzymania dróg w zakresie podanym w
dokumentach przetargowych i pkt.1.3. niniejszych Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych dróg, oraz komplet SST.
1.5.2. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami.
SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inżyniera Wykonawcy
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności według warunków umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami
Inżyniera i wpłynie to na niezadowalającą jakość, utrzymania lub elementu to:
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1. Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione ( w przypadku nie stosowania materiałów)
na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których są prowadzone roboty od
chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.
Wykonawca w czasie prowadzenia robót bieżącego utrzymania dróg jest zobowiązany do
każdorazowego zabezpieczania odcinków budowli drogowej w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe niezbędne urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały itp. oraz wszelkie inne środki konieczne do ochrony robót i
zachowania bezpieczeństwa.
Oznakowanie odcinka robót na drodze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
1.5.4. 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 Kontraktu Wykonawca będzie:
1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych robót 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:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów,
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy między innymi w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny
koszt, wygasić pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania
robót. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
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o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót,
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
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 odpowiednie zezwolenia w związku z prowadzonymi
pracami.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych przez ich właścicieli
lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy
ponosi Wykonawca.
Jakiekolwiek uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu nie
wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego i powstałe bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego
utrzymania dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym
przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez pojazdy
i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)
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 niespełniających
odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
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zdrowia osób zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu dróg 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.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie
materiały i urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania
potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.
Wykonawca będzie prowadził roboty bieżącego utrzymania dróg do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa
lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
winien rozpocząć roboty utrzymaniowe bezzwłocznie.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać 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
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
W terminie uzgodnionym z Inżynierem, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów i odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji danego źródła.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi dokumentację z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania poszczególnych robót
utrzymaniowych.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych innych wykopów poza objętymi Kontraktem,
jeżeli nie uzyska zgody od Inżyniera.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych mogą być kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów i mieszanek mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich własności.
W trakcie inspekcji wytwórni Inspektor będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
zadania oraz będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc ze strony Wykonawcy oraz
producenta materiałów.
2.4. Materiał nie odpowiadające wymaganiom
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nieprzyjęcia i
niezapłacenia.
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów
Materiały tymczasowo składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót,
zostaną przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zapewni
zachowanie ich jakości. Miejsca czasowego składowania materiałów zostaną uzgodnione z
Inżynierem.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Dobór sprzętu do wykonania robót, jego liczba i wydajność, powinna gwarantować jakość
określoną w Kontrakcie, w SST i w wskazaniach Inżyniera oraz zapewnić wykonywanie
zadań w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt używany do bieżącego utrzymania dróg
należy utrzymywać w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i na jakość wykonywanych
robót.
Dobór rodzajów środków transportu i jego liczba powinna gwarantować wykonanie zadań w
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do odcinków, gdzie prowadzone jest bieżące utrzymanie.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z wymaganiami
SST, PZJ i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót i zgodnie z wymaganiami SST, i poleconymi przez
Inżyniera.
Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w terminie przez niego wyznaczonym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów.
Materiał, dla którego SST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, może być użyty
dopiero po przedstawieniu jej Inżynierowi. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót, aby roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST i poleceniami Inżyniera.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca robót.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości Inżyniera. W
przeciwnym przypadku koszty ponosi Zamawiający.
Próbki dostarczone do badań wykonywanych przez Inżyniera (Laboratorium Zamawiającego)
będą odpowiednio oznakowane i opisane.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
poszczególnych SST.
Wyniki Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi do akceptacji.
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wystąpią rozbieżności wyników badań Wykonawcy i Inżyniera przy ocenie zgodności
materiałów z SST, to Inżynier oprze się na własnych badaniach lub poleci Wykonawcy zlecić
innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań. Koszt tych badań
poniesie Wykonawca.
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6.5. Dokumenty
1. Dziennik robót
Dziennik robót bieżącego utrzymania dróg jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania robót bieżącego utrzymania dróg (z wykazem dróg
podlegających temu utrzymaniu) Wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za założenie i prowadzenie Dziennika robót bieżącego utrzymania
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku będą prowadzone na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót
utrzymaniowych, pracy sprzętu, technicznej i gospodarczej strony robót bieżącego utrzymania
oraz stanu bezpieczeństwa ruchu, ludzi i mienia. Każdy zapis w tym dzienniku winien być
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia i
nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy powinny być prowadzone w sposób czytelny,
trwale, jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika robót bieżącego utrzymania
protokoły i inne dokumenty winny zostać odpowiednio ponumerowane i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika bieżącego utrzymania należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy prowadzenia bieżącego utrzymania dróg wg wykazu,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, okresy i przyczyny przerw w robotach oraz trudności i przeszkody w ich
prowadzeniu,
- polecenia i uwagi Inżyniera,
- daty i powód zarządzenia wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznego odbioru
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót,
- dane o czynnościach geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych w trakcie realizacji
robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Uwagi i wyjaśnienia wpisane do dziennika bieżącego utrzymania winny być przedłożone
Inżynierowi.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika bieżącego utrzymania Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
2. Rejestr obmiarów (księga obmiarów)
Rejestr (księga) obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie wykonanych
faktycznie elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach
przyjętych w SST lub kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.
3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone, i stanowić załączniki do
odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
4. Pozostałe dokumenty
Pozostałymi dokumentami robót oprócz wyżej wymienionych (podpunkt 1÷3) są:
- protokoły przekazania dróg do bieżącego utrzymania,
- umowy cywiloprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiloprawne,
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- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja związana z prowadzonym bieżącym utrzymaniem dróg.
5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty robót powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty związane z wykonaniem robót bieżącego utrzymania dróg ustalonych
Kontraktem, winny być dostępne dla Inżyniera.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót winno zostać pilnie odtworzone w formie
zgodnej z prawem.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót winien określić faktyczny zakres wykonywanych robót bieżącego utrzymania w
jednostkach ustalonych w ślepym w kosztorysie (lub SST).
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, który winien pisemnie powiadomić Inżyniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie jego prowadzenia. Obmiar odbywać się winien w
obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru należy wpisać do rejestru
(księgi) obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie czy opuszczenie w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie (przez Zamawiającego) nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z instrukcją Inżyniera na piśmie.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy winien dostarczyć Wykonawca.
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymaga badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać
ważne świadectwa ich legalizacji.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku zmiany Wykonawcy.
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania w miarę postępu
robót.
Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem wykonywania w
miarę postępu robót.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny być wykonane w sposób
czytelny, zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru (księgi) obmiarów, a w razie braku miejsca mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do tego rejestru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
wpisem do dziennika robót bieżącego utrzymania dróg z jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ocenę wizualną, w porównaniu z
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy obejmuje wszystkie grupy robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się według tych samych zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier.
Odbioru częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
8.4. Odbiór ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny obejmuje wszystkie grupy robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego winna być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót bieżącego utrzymania dróg z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i stwierdzenia kompletności
dokumentów do odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny robót zostanie dokonany przez Inżyniera w obecności Wykonawcy.
Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z SST i poleceniami.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, Inżynier przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Inżynier.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem koniecznym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca winien przygotować następujące dokumenty:
1. SST,
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2. polecenia i uwagi Inżyniera, zwłaszcza z odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz udokumentowanie ich wykonania,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki bieżącego utrzymania i rejestry (księgi) obmiarów,
5. wyniki pomiarów i badań kontrolnych, zgodnie z SST,
6. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, zgodnie z SST,
7. sprawozdanie techniczne zawierające:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- uwagi dotyczące realizacji robót,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Kontraktem i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne budowli drogowej lub jej
elementu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach kontraktu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST.
Cena jednostkowa winna obejmować:
1. robociznę bezpośrednią,
2. wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren prowadzonych robót
utrzymaniowych i jego odwóz oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy,
4. koszty pośrednie (koszty ogólne bieżącego utrzymania w tym płace kierownictwa i
personelu prowadzących i wykonujących roboty, zysk kalkulacyjny, ryzyko Wykonawcy,
podatki zgodne z obowiązującymi przepisami, koszty Zarządu Wykonawcy).
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Prawo budowlane - ustawa z 7.07.1994r Dz.U. nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami,
w tym Dz.U. nr 88 z 1997r,poz.554 oraz Dz.U nr 111z 1997r , poz.726.
2. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r - Dz.U nr 76, poz.344
z późniejszymi zmianami w tym Dz.U. z 1995r nr 99, poz.488 oraz Dz.U. z 1997r nr 123
poz. 778.
3. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 7.11.1997r w sprawie
uchylenia „Wytycznych udzielania zamówień publicznych”
4. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995r poz.29).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
(SST)
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Renowacja i pogłębianie istniejących rowów

Nowy Targ, STYCZEŃ 2019 r.
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D-43.01.00

Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z utrzymaniem rowów w ramach zadań z zakresu bieżącego
utrzymania dróg powiatowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt
1.5.
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2.MATERIAŁY
Materiały nie występują

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-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:
a) renowacja rowów i transport materiałów:
- samochodów samowyładowczych – w ilości 4 szt. - o ładowności od 8-25 ton,
- koparek podsiębiernych – w ilości 4 szt. - wyposażone w łyżki /o pojemności min. 0,3 m3 skarpowa/,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych
środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Oznakowanie robót
Ogólne zasady oznakowania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
5.3. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i
krzaków w obrębie rowu i odwiezieniu urobku w miejsce wskazane przez Inżyniera.

5.4. Roboty wykończeniowe
Skarpy i dno rowu należy wyprofilować i wyplantować zgodnie z punktem 5.3. niniejszej
SST. Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy
wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez
Inżyniera.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze
wskazaniami Inżyniera.

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 rg (roboczogodzina) danego sprzętu wraz z oznakowaniem
terenu na czas prowadzenia robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
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D-43.11.00

Udrożnienie kanalizacji deszczowej
WSTĘP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z udrożnieniem kanalizacji deszczowej ramach zadań z zakresu
bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczeniem i utrzymaniem w stałej drożności urządzeń odwadniających, a mianowicie:
a) studzienek ściekowych,
b) kratek ściekowych,
e) kanalizacji deszczowej i przykanalików,
Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenia dla
właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi
uszkodzeniami.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych
1.4.2. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków
1.4.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych
1.4.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego i studzienki
ściekowej z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.5. Wpust deszczowy (kratka ściekowa) – urządzenie do odbioru ścieków opadowych,
spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.6. Studzienka ściekowa – urządzenia przejmujące wodę opadową z wpustu
deszczowego i odprowadzające ją poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-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-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
a) oczyszczanie kanałów i wpustów deszczowych – sprzęt w ilości 1 szt.
- samochód specjalny próżniowo – ssący do czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych,
wyposażony również w końcówki ciśnieniowe.
oraz przyrządami takimi, jak:
wiadra kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp. bądź innym sprzętem
zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wymaga się użycia samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów i
wpustów deszczowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
4.
4.2. Środki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje dowolnych środków
transportowych spełniających wymagania określone w pkt 4.1. Miejsce wywozu
zanieczyszczeń Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D-00.00.00 ,;Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Oznakowanie robót
Ogólne zasady oznakowania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
5.3. Oczyszczenie studzienek i kratek ściekowych
Wykonawca oczyści kratki ściekowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw.
sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek, dokona oczyszczenia studzienek ściekowych
aż do spodu osadników.
Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyciągania
osadu z osadników lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji.
5.4. Oczyszczenie kanałów deszczowych i przykanalików
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kanałów deszczowych i przykanalików za
pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ich czyszczenia.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 ,;Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli w zakresie prawidłowości wykonania
oczyszczenia urządzeń odwadniających.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 rg (roboczogodzina) danego sprzętu.
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Dostarczenie i zabezpieczenie w wodę pracującego sprzętu jak i odwóz i utylizacja odpadów
leży w gestii Wykonawcy i winna być skalkulowana w cenie jednostkowej roboczogodziny
sprzętu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Odbiór oczyszczenia urządzeń odwadniających
Odbiór oczyszczenia urządzeń odwadniających dokonuje Inżynier na podstawie pomiarów i
oceny wizualnej wykonanych robót oraz prób drożności oczyszczenia przewodów
kanalizacyjnych za pomocą wody. Odbiór robót następuje zgodnie z zasadami odbioru
określonymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-H-74080-01

Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

2. PN-H-74080-04

Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
(SST)

Utrzymanie czystości – zmywanie jezdni z zanieczyszczeń

Nowy Targ, STYCZEŃ 2019 r.

26

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania
i odbioru usług związanych z utrzymaniem czystości na ciągach dróg powiatowych na terenie

powiatu Nowotarskiego.
2. WYKONANIE USŁUG
2.1. MECHANICZNE POLEWANIE I ZMYWANIE JEZDNI
Mechaniczne polewanie jezdni i zmywanie jezdni polega na:
Mechaniczne polewanie jezdni polega na zraszaniu zimna wodą o temperaturze do 20 stopni
Celsjusza jezdni, podczas występowania wysokich temperatur celem jej schłodzenia.
Mechaniczne zmywanie jezdni polega na zmywaniu jezdni oraz ścieku przykrawężnikowego
oraz pasów dzielących i przy wyspach w jezdniach, skutkujące uzyskaniem efektu
oczyszczonej jezdni.
- podstawowym zmywaniu mechanicznym jezdni zgodnie z harmonogramem Zamawiającego,
- interwencyjnym zmywaniu jezdni w razie niespodziewanego wystąpienia zanieczyszczenia ,
Podstawowe zmywanie jezdni prowadzone będzie na szerokości pasa ruchu średnio na szerokości
3,00 m na długości występowania krawężnika, a w innych miejscach na powierzchni rzeczywistego
występowania zanieczyszczeń.
Miejsca niedostępne do zmycia mechanicznego należy wykonać ręcznie (wąż z lancą).

2.2. CZESTOTLIWOSC I SPOSÓB ZMYWANIA
1. Naniesione nieczystości i inne zanieczyszczenia występujące doraźnie w wyniku nieprzewidzianych
zdarzeń na drodze należy rozpocząć w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia od
Zamawiającego – przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Podstawowe zmywanie zaplanowane przez Zamawiającego należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od
chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego – przekazanego telefonicznie lub poczta
elektroniczną.
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3. SPRZET
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług, na bezpieczeństwo ruchu i ochronę
środowiska.
3.2. Polewaczka ma być wyposażona w listwę ciśnieniową z dyszami zamontowaną z przodu pojazdu,
umożliwiająca mycie jezdni oraz ścieku przykrawężnikowego. Wyposażona również w wąż
wysokociśnieniowy z lancą, umożliwiający mycie miejsc niedostępnych.
3.3. Minimalna szerokość mycia winna wynosić minimum 3,00 m.
3.3. Polewaczka ma być wyposażona w pojemnik na wodę o pojemności nie mniejszej jak 6 000
litrów.
3.4. Sprzęt stosowany do zmywania jezdni powinien być dopuszczony do pracy na drodze pod
ruchem, posiadać sprawne urządzenia,być oznakowany zgodnie z Załącznikiem nr 1-4 do
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach oraz posiadać wymagane zezwolenia i legalizacje.

4. KONTROLA I ODBIÓR USŁUG
4.1. Kontrola polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych usług i ich zgodności z SST.
4.2. Potwierdzeniem Odbioru wykonanych usług przy zmywaniu będzie stanowił podpis w karcie
pracy sprzętu
4.3. Odbioru robót dokonuje sam Zamawiający lub Zamawiający w obecności Wykonawcy.

5. OBMIAR USŁUG
5.1. Jednostką obmiaru jest 1 rg (roboczogodzina) pracy polewaczki.

Dostarczenie i zabezpieczenie w wodę pracującego sprzętu jak i odwóz i utylizacja odpadów
leży w gestii Wykonawcy i winna być skalkulowana w cenie jednostkowej roboczogodziny
sprzętu.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Cena jednostkowa usług określona w formularzu cenowym za 1 roboczogodzinę zmywania
dotyczy wyłącznie dobrze wykonanych usług /bez zastrzeżeń/.
6.2. Za nienależyte wykonanie usług związanych z zmywaniem uważać się będzie nieprzestrzeganie
wymogów określonych niniejszą specyfikacja i uwag nadzoru. Jeżeli odbierający uzna nienależyte
wykonanie usług, ma prawo do wyłączenia z odbioru powierzchni źle zmytych i zmniejszenia
wynagrodzenia.
Przy nagminnym występowaniu źle wykonywanych usług zostaną naliczone kary zgodnie z
postanowieniami umowy.
6.3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane usługi ustalane będzie miesięcznie na podstawie cen
jednostkowych i ilości roboczogodzin pracy sprzętu.
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(SST)

Utrzymanie czystości – zamiatanie ulic
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Zamiatanie nawierzchni dróg na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu
Nowotarskiego.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania
i odbioru usług związanych z utrzymaniem czystości na ciągach dróg powiatowych na terenie

powiatu Nowotarskiego.
2. WYKONANIE USŁUG
2.1. ZAMIATANIE ULIC W MIASTACH
Zamiatanie dróg polega na:
- usuwaniu piasku, błota i wszelkich innych nieczystości komunalnych z nawierzchni jezdni, zatok
postojowych, opasek przy krawężnikach , wysepek, skrzyżowań z publicznymi drogami (ulicami)
bocznymi o nawierzchni twardej na szerokości pasa drogowego drogi powiatowej oraz innych miejsc
zanieczyszczanych po ulewnych deszczach i innych występujących zanieczyszczeniach doraźnych
powstałych w wyniku zdarzeń na drodze,
- podstawowym zamiataniu mechanicznym jezdni zgodnie z harmonogramem Zamawiającego,
- interwencyjnym zamiataniu jezdni w razie niespodziewanego wystąpienia zanieczyszczenia ,
- wywiezieniu zebranych nieczystości przy wykonywaniu w/w czynności na wysypisko,
Podstawowe zamiatanie jezdni prowadzone będzie na szerokości średnio 2,00 m na długości
występowania krawężnika, a w innych miejscach na powierzchni rzeczywistego występowania
zanieczyszczeń.
Podczas usuwania nieczystości, miejsca w rejonie studzienek ściekowych należy oczyszczać ręcznie.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że przy oczyszczaniu mechanicznym zostały zanieczyszczone studzienki
ściekowe, Wykonawca dokona ich oczyszczenia na własny koszt.
Miejsca niedostępne dla zamiatarek mechanicznych należy oczyszczać ręcznie.

2.2. CZESTOTLIWOSC I SPOSÓB SPRZĄTANIA
1. Naniesione nieczystości po ulewnych deszczach i inne zanieczyszczenia występujące doraźnie w
wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze należy rozpocząć w ciągu 3 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego – przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Podstawowe sprzątanie (zamiatanie mechaniczne) zaplanowane przez Zamawiającego należy
rozpocząć w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego – przekazanego
telefonicznie lub poczta elektroniczną.
W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zamiatanie w
wyznaczonym dniu, czynność te należy wykonać niezwłocznie w następnym dniu roboczym lub po
ustaniu przeszkód, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
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3. SPRZET
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług, na bezpieczeństwo ruchu i ochronę
środowiska.
3.2. Zamiatarka ma być wyposażona w szczotki umożliwiające zamiatanie strony lewej i prawej jezdni
podczas jazdy zamiatarki zgodnie z kierunkiem ruchu.
3.3. Minimalna szerokość zamiatania zamiatarki winna wynosić minimum 2,00 m.
3.3. Zamiatarka ma być wyposażona w urządzenie zasysające zanieczyszczenia w trakcie zamiatania.
Zbiornik zamontowany na zamiatarce służący do zbierania zanieczyszczeń, o pojemności nie
mniejszej jak 4 000 litrów.
3.4. Sprzęt stosowany do oczyszczania ulic i zbierania i wywozu nieczystości powinien być
dopuszczony do pracy na drodze pod ruchem, posiadać sprawne urządzenia do zraszania nawierzchni
zamiatanej i odpylania, oznakowany zgodnie z Załącznikiem nr 1-4 do rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach oraz posiadać wymagane zezwolenia i legalizacje.

4. KONTROLA I ODBIÓR USŁUG
4.1. Kontrola polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych usług i ich zgodności z SST.
4.2. Potwierdzeniem Odbioru wykonanych usług przy sprzątaniu będzie stanowił podpis w karcie
pracy sprzętu
4.3. Odbioru robót dokonuje sam Zamawiający lub Zamawiający w obecności Wykonawcy.

5. OBMIAR USŁUG
5.1. Jednostką obmiaru jest 1 rg (roboczogodzina) pracy zamiatarki.

Dostarczenie i zabezpieczenie w wodę pracującego sprzętu jak i odwóz i utylizacja odpadów
leży w gestii Wykonawcy i winna być skalkulowana w cenie jednostkowej roboczogodziny
sprzętu.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Cena jednostkowa usług określona w formularzu cenowym za 1 roboczogodzinę oczyszczania
dotyczy wyłącznie dobrze wykonanych usług /bez zastrzeżeń/.
6.2. Za nienależyte wykonanie usług związanych z oczyszczaniem uważać się będzie
nieprzestrzeganie wymogów określonych niniejszą specyfikacja i uwag nadzoru. Jeżeli odbierający
uzna nienależyte wykonanie usług, ma prawo do wyłączenia z odbioru powierzchni źle oczyszczonych
i zmniejszenia wynagrodzenia.
Przy nagminnym występowaniu źle wykonywanych usług zostaną naliczone kary zgodnie z
postanowieniami umowy.
6.3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane usługi ustalane będzie miesięcznie na podstawie cen
jednostkowych i ilości roboczogodzin pracy sprzętu.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
( SST)

„Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych
powiatu nowotarskiego”

Nowy Targ, 2019r.
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Koszenie traw

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów
na poboczach, skarpach i rowach.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych związanych z
koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ramach
bieżącego utrzymania.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad
prowadzenia robót związanych z:
1.3.1 robotami przygotowawczymi
1.3.2 koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi
1.3.3 wycięciem trawy w miejscach niedostępnych

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 -,,Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót. Wykonawca jest
zobowiązany do:
- utrzymania ruchu publicznego na drodze
- oznakowania robót.
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne ”.
Przy wycince traw nie występują.

3.SPRZĘT
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne’’.
3.2 Sprzęt stosowany przy koszeniu traw
Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien dysponować następującym
sprzętem:
3.2.1 Kosiarki trawnikowe spalinowe Wykonawca kosi na mniejszych powierzchniach
eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi.
3.2.2 Kosiarki bijakowe doczepne do pojazdów Wykonawca używa do koszenia dużych
powierzchni jak: pasy rozdziału, pobocza czy pasy drogowe poza koroną drogi.
3.2.3 Kosiarki bijakowe wysięgnikowe, doczepne do pojazdów Wykonawca kosi na skarpach
i przeciwskarpach.
3.2.4 Kosiarki żyłkowe, spalinowe lub elektryczne Wykonawca kosi w miejscach
niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz
innych urządzeniach drogowych.

4.TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne”
4.2 Środki transportu
4.2.1 Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi i
drobnego sprzętu.
4.2.2 Samochód ciężarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do
wywozu zanieczyszczeń, skoszonej trawy i chwastów.
4.2.3 Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu,oraz do transportu
większego sprzętu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 - ,, Wymagania ogólne’’

5.2 Oznakowanie robót
Ogólne wymagania dotyczące oznakowania robót podano w SSTD-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne”.

5.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje każdorazowo przed rozpoczęciem koszenia .
Roboty te polegają na:
- wybraniu kamieni z trawy,gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń
- wygrabieniu liści z drzew
- rozgarnięciu kretowisk
- wywozu zebranych zanieczyszczeń w miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

5.4 Koszenie
5.4.1 Prowadzenie robót
✓ Koszenie traw w pasie drogowym obejmuje następujące elementy:
pobocza
skarpy i przeciwskarpy rowów
wysepki
pod barierami
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5cm.
.
5.4.4 Zakończenie robót
✓ Wykonawca po zrealizowaniu robót zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru.

6 Kontrola i odbiór robót
6.1 Kontrola
✓ Zamawiający kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania
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oraz po ich zakończeniu.
6.2 Odbiór
✓ Zamawiający po zgłoszeniu zakończenia robót dokonuje ich odbioru jakościowego
(wg specyfikacji) i ilościowego.
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