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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

dla inwestycji: UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z
DLA ZAKŁADU  UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.,
26-600 RADOM UL. WITOSA 94,  DZ. NR EWID.  4/2, 2.
                 

          
Kod przedmiotu zamówienia według WSZ – 45 23 30 00 - 9

Roboty w zakresie nawierzchni dróg – kod CPV- 45 23 32 20- 7
Roboty ziemne                                      – kod CPV- 45 11 12 00- 0
Roboty w zakresie burzenia                 – kod CPV- 45 11 11 00- 9

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne ukształtowania i utwardzenia 
placu, nr inwentarzowy 20z, dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o., w Radomiu ul. Witosa 94, dz. nr 
ewid. 3/5.  

W zakres robót wchodzą również roboty ziemne i rozbiórkowe.  

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

IN podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem 
robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej.

IN jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. IN powiadamia wykonawcę o wszystkich wykrytych wadach i odrzuca te wszystkie materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Polecenia IN powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

3. Tyczenie trasy.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W zakres robót wchodzą:



a) wyznaczenie punktów głównych, osi trasy i punktów wysokościowych,

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót ,

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed       

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Materiały.

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, punktów 
charakterystycznych powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,2 m i dł. od1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i dł. ok. 0,3 m, a 
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i dł. od 0,04 do 0,05 m.

 „Świadki”  powinny mieć dł. ok. 0.5 m i przekrój prostokątny.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy 
wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego  z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod fachowym 
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które 
podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91). 

Grunt w wykopach należy  zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników

                  dla nawierzchni drogi i zjazdu:

       -minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia

                       -górna warstwa grub. 20cm  Is >= 1.0          

                       -na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni   

                                                         terenu  Is >= 1.0

       -minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia

                       -górna warstwa grub. 20cm  E2 >= 120MPa          

                       -na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni   

                                                         terenu  E2 >=  60MPa

5. Materiały i wykonanie robót.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN źródło ich 
pochodzenia , świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

5.1. Przygotowanie podłoża



Podłoże pod drogi i miejsca postojowe powinno być oczyszczone z humusu, ze wszystkich zanieczyszczeń, 

5.2.Nawierzchnie utwardzone.

          Do wykonania nawierzchni drogi wewnętrznej należy zastosować płyty drogowe z wysokiej klasy betonu B30 (C25/30),

     podwójnie zbrojone drutem  fi 8 oraz fi 12, wykonane  według normy PN EN 13369:2005. Produkowane płyty drogowe

     służą idealnie do utwardzania placów,parkingów oraz budowy dróg dojazdowych czy tymczasowych. 

     Należy zastosować płyty drogowe 300x100x15 cm.

Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać normie  PN-79/B-06711. Zawartość gliny < 5%.

5.3. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, 
gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej jeżeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. Przed 
wbudowaniem mieszanki betonowej należy zwilżyć podłoże wodą.Podbudowa z chudego betonu wykonać w jednej 
warstwie. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.Jakiekolwiek operacje 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
suchej mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu warstwy nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalna metodą Proctora )PN-
88/B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania).Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie 
powinna odbiegać od + 1% do -2% wilgotności optymalnej.Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po 
zagęszczeniu poddana pielęgnacji.

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą 
w ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody.Należy stosować cement marki 
35 lub 25 portlandzki. Cement w zależności od rodzaju powinien spełniać wymagania podane w normach PN-B-19701 
klasy 35. Cement używany do chudego betonu powinien być sypki, bez zawartości grudek.

Należy stosować następujące kruszywo:

żwir i mieszanka wg. PN-B-11111,
piasek wg. PN-B-11113,
kruszywo łamane wg. PN-B-111.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna się mieścić w krzywych granicznych zgodnie z normą PN-S-96013. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazała maksymalną szczelność 
i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Zarówno  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej,  jak  i  ewentualnie  do  pielęgnacji  wykonanej  podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną.
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy poniżej.

Lp. Właściwości Wymagania Badania 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 

MPa
3,5 - 5,5 PN-S-96013

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa

6,0 - 9,0 PN-S-96013

3 Nasiąkliwość %m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250
4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż:
30 PN-S-96014

Zawartość cementu winna wynosić od 5% do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
139 kg/m3.

Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013.
5.4. Podbudowa z tłucznia.



Podbudowa z tłucznia kamiennego to część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej warstwy nośnej z 
tłucznia i klińca kamiennego.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 , są:

-      kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,

-      woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 :

-      tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

-      kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

-      kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-
S-96023.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , określonymi dla:

-      klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 
Llp. Właściwości Klasa II Klasa III
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-

42:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 

więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż:  

 
 

35
40
 
30

 
 

50
50
 
35

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

 

2,0

3,0

 

3,0

5,0
3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % 

ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

 
 

4,0

5,0

 
 
10,0

10,0
4 Odporność na działanie mrozu według 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19  i PN-
B-11112 , % ubytku masy, nie więcej niż:

- w klińcu
- w tłuczniu

 

 30
nie bada się

 

  nie bada się
nie bada się

 
 Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

Lp.
 
Właściwości

Podbudowa 
jednowarstwowa lub 
podbudowa zasadnicza



1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu

 
 
 
3
4

 b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej 
niż:

    - w tłuczniu i w klińcu

 
 
75

 c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu

 
15

 d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu

 
15

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-
12 , % m/m, nie więcej niż:

- w tłuczniu i w klińcu

 
 
0,2

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % 
m/m, nie więcej niż:

- w tłuczniu
- w klińcu

 
 
40
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26:

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 
niż:

 
 
 
wzorcowa

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

15

85

15
D

d
≤

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo
                    odsączającej,
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. Minimalna grubość warstwy podbudowy 

z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna 
grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym 
co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.



Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszych 

ST.

Badania w czasie robót 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

  Częstotliwość badań

Lp
.

Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na 

dziennej działce 
roboczej

Maksymalna po-
wierzchnia 

podbu-
dowy na jedno 
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

 

2

 

600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów

 

 Badania właściwości kruszywa

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w tab.1 i 2 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany 
źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.

 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 

punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: w 3 
punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 
m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych.



 

• Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 

co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
• Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-

04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %.

• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm.

•  Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
• Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

• Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.

 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

 
Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm   (MPa)

 
Pierwotny M

I
E Wtórny M

II
E

Ruch lekki 100 140

 
 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy 
od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M
II
E do 

pierwotnego modułu odkształcenia M
I
E jest nie większy od 2,2.

I
E

II
E

M

M

�    2,2

5.5.Krawężniki

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom  BN-80/67775-03/01,

 BN-80/6775-03,04. Powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25 , a ich nasiąkliwość nie powinna być 
większa niż 5%.

Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki 
normy PN-88/b-06250.



Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu .Krawędzie elementów powinny być proste i 
równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w normie BN- 80/6775-03.01.

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości

- dla długości + 8mm

-  dla wysokości i szerokości + 3mm               

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B15 , zaprojektowany i wykonany zgodnie z 
wymaganiami normy                                                                                        PN-88/B-06250. 

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy                              PN-86/B-06712.

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy                                PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy                 PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych. 
Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

6.Sprzęt.

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów,  ilości  i jakości) uzyskanie 
wymaganej jakości oraz terminowości  robót.

7.Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
przewożonych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

8.Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, 
zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

9.Obmiar robót.

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich 
zakryciem.



10.Odbiór robót.

Roboty podlegają nst. etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności IN w 
miejscach przez niego wskazanych.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem , na 
próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do 
laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu 
przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

11.Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu.

.

Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać:
� warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – budownictwo ogólne
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie określają sposób i jakość 

wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego.
� wszystkie  prace  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  instrukcjami  producentów  poszczególnych  materiałów 

budowlanych.

OPRACOWANIE: 
mgr inż. Wanda Grigorian


