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                 SZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
                         WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 
na wykonanie remontu nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego, 
Rynek, Zwoleńska, Cicha i Wąska w Solcu nad Wisłą 
 
 
 
 
Zamawiający:  Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą 
 
 
                                          1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa zadania. 
 
Remont nawierzchni drogowej ulic:  Łoteckiego, Rynek, Zwoleńska, 
Cicha i Wąska w Solcu nad Wisłą. 
 
1.2. Przedmiot.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót występujących przy remoncie 
nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego, Rynek, Zwoleńska, Cicha,  
i Wąska w Solcu nad Wisłą. 
 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.4. Zakres robót objętych specyfikacją. 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu nawierzchni 
drogowej na długości: 199 m w ul Łoteckiego, 54 m w ul Rynek,  
120 m w ul Zwoleńskiej, 66 m w ul Cichej i 107 m w ul Wąskiej. 
 
1.5. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne z 
odpowiednimi, wprowadzonymi do stosowania normami. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z projektem wykonawczym, przedmiarem robót i 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
 
 
                                         2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych , jeżeli jest: 

- oznakowany CE (system europejski); 
- oznakowany znakiem budowlanym (system krajowy), 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr. 92, poz. 881). 
Do wbudowania mogą być dopuszczone tylko te materiały, które 
posiadają certyfikat, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z 
normą europejską lub polską 
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                                        3.  SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać  przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego. Stosowany sprzęt musi odpowiadać warunkom jego 
przeznaczenia i użytkowania określonego przez producenta. Używany 
sprzęt powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające do jego 
użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać potrzebne 
uprawnienia do ich obsługi. 
 
 

4.  TRANSPORT 
 
Materiały mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 

5. WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót zgodnie z 
projektem technicznym, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót 
i poleceniami inspektora nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru 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  
 
Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót z uwzględnieniem 
wymagań określonych w warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi i chodniki. 
Kontrola jakości powinna w szczególności dotyczyć:  
              -   robót ulegających zakryciu; 

- zgodności wykonania robót z projektem technicznym i 
przedmiarem robót; 

- sprawdzenia jakości wbudowywanych materiałów. 
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7. ODBIÓR  ROBÓT 

 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 
inspektor nadzoru.  
Gotowość robót zanikających do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór (akceptacja) będzie przeprowadzony przez inspektora 
nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Całkowite zakończenie robót zgłoszone będzie przez kierownika 
budowy wpisem do dziennika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru 
potwierdzi zakończenie robót stosownym wpisem w dzienniku 
budowy , wówczas zamawiający wyznaczy komisję i termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony według wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty; 
 

1. Recepty i ustalenia technologiczne. 
2. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów. 
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych. 
4.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych    

materiałów. 
 

W przypadku, gdy według komisji roboty nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 
Płatności przejściowe i końcowe określone będą w kontrakcie. 
 
 
                                     9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;  

   (z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi 
       zmianami); 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r  
       w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
        budynki i ich usytuowanie; 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

5. Warunki kontraktu. 
 
 

9. OPIS TECHNICZNY 
 

Wykonać mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni 
drogowej. 
Istniejące krawężniki rozebrać i odwieźć na odległość do 1 km w 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
Nowe krawężniki betonowe o wym. w przekroju 15 x 30 cm 
wykonać na ławie betonowej z bet. B-10. 
Istniejącą podbudowę  zagęścić mechanicznie. 
Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 
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- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym  
o uziarnieniu 0 – 31.5 mm, średniej grubości  5 cm po 
zagęszczeniu, 

- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12.8 mm 
o średniej grubości 3 cm, 

- wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie  
     podbudowy bitumem w ilości 0.1 – 0.3 kg/m2, 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 mm 
     grubości 4 cm dla ruchu KR1. 

 
Szerokość   jezdni zmienna -  od 4.00 do 7.30 m,   spadek   
poprzeczny   dwustronny (daszkowy) – 2%. 
Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący 
załącznik do niniejszej specyfikacji. 

  
                                                                              Opracował: 
 
                                                                            Jan Skoczylas 
                                                                        upr. bud. nr 361/KL/73 
                                                                       w spec. arch.-konstr.-inż. 

   
 
 
 
 
 


