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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  
strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,   
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1, art. 39-46 Prawo zamówień 

publicznych). 
3. Postępowanie zostanie uniewaŜnione wyłącznie gdy:  
1) nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, jak równieŜ oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę. 
4. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert,  
2) złoŜyli oferty w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Zad I.   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – II etap 
Zad II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – III etap 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Realizacja zadań obejmuje: 
Zad I.  Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości 582m i szerokości 1,66 m   
Zad II    Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości 582m i szerokości 1,66 m z krytym  rowem   
Szczegółowy zakres prac określają: 
a) przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 3 
b) specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik Nr 3 
c) projekt budowlano-wykonawczy do wglądu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowcu 
 
Kody CPV - 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
PoŜądany termin wykonania zamówienia Zad I i II :  do 30 listopada 2010 r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 



obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, Ŝe wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie przez Wykonawcę, Ŝe w ostatnich 5 latach przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 
1 raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę, przebudowę lub remont 
chodnika o wartości nie mniejszej niŜ 100 000,00 zł brutto. 
Do sporządzenia wykazu robót moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, Ŝe wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

3) Dysponowania potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, Ŝe wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, Ŝe dysponuje osobą, która zapewni 
kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, wpisaną na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 
zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późniejszymi zmianami). 
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia moŜna wykorzystać załączone do SIWZ wzory dokumentów. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, Ŝe wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, Ŝe wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy moŜe być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 
VII. INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY Z DNIA 
29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH  
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone 



 
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

3) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, naleŜy przedłoŜyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2  

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
d) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 
e) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

f) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

g) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-3 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami) – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

2) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

3) Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym drukiem. 
4. Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem 

jej odrzucenia. 
1) Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niŜej wymienionych oświadczeń 

i załączników: 
a) wadium w formie niepienięŜnej - oryginał dokumentu, tj.: 
− poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;  



− gwarancji bankowej; 
− gwarancji ubezpieczeniowej lub 
− poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).  
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu 
wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego 
dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 
Wobec powyŜszego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.  

 
VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty: 
 – pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka 
cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia 
oferty. 
 
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Starostwo 
Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-10-61. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
4. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: Marek Ruszczyk tel. 

486175861 i Magdalena Kisiel tel. 0486171008 wew. 46 lub 21. 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić-wnieść wadium w wysokości:  
1) dla Zad.   I. - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), 
2) dla Zad.  II - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:  
1) w pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie 

jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 
3. Okres waŜności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione 

w pieniądzu uwaŜa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złoŜenia ofert nastąpi 
uznanie rachunku zamawiającego. 
UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezaleŜnie od tego, czy 
Wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy teŜ innego banku. 

 
XI. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 
 
XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 



5. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŜy dołączyć 
właściwe umocowanie prawne. 

 
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści 

niniejszej specyfikacji. 
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  dekompletacji zawartości 

oferty.  
10. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

11. Oferta musi być złoŜona wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu 
zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie – „OFERTA PRZETARGOWA – 
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR Zad ……………..………………………….……” 
i „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.09.2010 r. GODZ. 10:15” oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T 
1. Oferty naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 

16 września 2010 roku do godziny 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 16 września 2010 r. o godzinie 10:15 w swojej 
siedzibie- sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŜdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena moŜe być tylko jedna. 
4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
1) Punkty liczone będą według następującego wzoru: 

 
najniŜsza cena ofertowa brutto 

C = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 
cena brutto oferty badanej 

 
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyŜszymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyŜszą 

liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 
XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 
cena – 100 % 
 
XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWC Ę W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ NEGO 
1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 

nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny. 

 
XVII. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem 
umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach : 
1. w pieniądzu na konto zamawiającego  
2. w poręczeniach bankowych  



3. w gwarancjach bankowych 
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 
6. Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy.”. 

 
XVIII. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7. 
 
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje równieŜ organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej reki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj.: 
1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

2) odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 
XX. INNE INFORMACJE 
1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej obejmującej co najmniej jedno zadanie.  
2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą 
one udzielane, jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  



6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 
a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. JeŜeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXI. ZAŁ ĄCZNIKI 
Nr 1 – Formularz oferty. 
Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w podstępowaniu.  
Nr 3 – Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Nr 5 – Wykaz osób. 
Nr 6 – Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawienia. 
Nr 7 – Wzór umowy. 
Nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Nr 9 – Wzór pełnomocnictwa 
 
Szydłowiec, dnia 01 września 2010 r. 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

................................................................... 

................................................................... 
 

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ......................................... podejmuję/my/ się wykonania  

Zad …  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr…………………………………………………………. 

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: 
 
............................................... zł. netto  

(słownie: ............................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….) 

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł 

...............................................zł. brutto   

(słownie …………………………..………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 
Kosztorys ofertowy stanowi załącznik Nr........... do niniejszej oferty. 

1. Oświadczam (my), Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, znane nam są warunki wykonania 
robót, projekt budowlany i na nie zgadzam(y) się. 

2. Ofertą niniejszą uwaŜamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert tj. 
do dnia …............................. r. 

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* wymienionym w 
załączniku Nr ................... 

4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej 
wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji ........................ miesięcy (minimum 24 miesiące). 
6. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień ................................................................. 
7. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 
1) ............................................................................. 
2) ............................................................................. 
3) ............................................................................. 
4) ............................................................................. 
5) ............................................................................. 
6) ............................................................................. 

                                                                          ................................................................... 
                                                                                                              podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej  
                                                                                                              do  występowania w  imieniu oferenta     

 
 

 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

…………………………………………………….. 
                  Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

na podstawie art. 44, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) 
 
Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja/My (imię i nazwisko ) : ……………………………………………………………………….............................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
jako upowaŜniony/nieni przedstawiciel/e firmy : ………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, Ŝe : 
 
1. posiadam/y uprawnienia do wykonania określonych czynności lub działalności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie 
 - dysponuję/emy potencjałem technicznym 
 lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
- dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
3. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik nr 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Przedmiar robót 
 
Zad. I Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4004W  - etap II 
                                                            

  Jednostka              
Lp. 

   
  Opis robót nazwa          Ilość 

1 2 3 4 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

 
8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 
 
 
 
 

14. 
 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 
 

Odcinek od  km 0+217 do km 0+850 
 
Wykonanie nasypu z gruntu nasypowego – piasku, dowiezionego 
na budowę. W ramach prac wykonać równieŜ: 
- zagęszczenie nasypów warstwami, 
- uformowanie nasypów.  
Podsypka piaskowa gr. 10cm 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5Mpa  
grub. 10cm  
 Wykonanie wykopu z odwozem gruntu poza teren budowy wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  
Wykonanie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej , 
kolorowej, gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.3-5cm, ławie betonowej z betonu B10 o 
wymiarach 25x32x12cm i podsypce piaskowej gr.10cm 
Wykonanie przepustu z rur Ŝelbetowych o średnicy 1000mm, 
ułoŜonych na podsypce piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi  i 
wygrodzeniami U-11a (10,0+20,0=30,0m)  
  Umocnienie rowu: 
- ułoŜenie bloczków betonowych 12x24x38cm na podsypce 
piaskowej gr.10cm na dnie rowu,  
 Umocnienie skarp rowu: 
- ułoŜenie płyt chodnikowych 50x50x7cm na skarpach na warstwie 
humusu .Obsianie skarp trawą 
Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 
wibroprasowanej ,  gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr.3cm. 
Uzupełnienie  przepustu Ø 400mm o ścianki czołowe 
prefabrykowane 
Uzupełnienie przepustu Ø 600 mm o ścianki czołowe 
prefabrykowane 
Wykopy związane z wykonaniem rowu krytego wraz z wywozem 
urobku poza teren budowy: 
1) Rów kryty: 177,0x1,0x,20 = 35,40 
2)Studnie rewizyjne: 5x2,0x2,2 = 22,0 
3)Wpusty deszczowe: 5x1x1 = 5,0 
4)przykanaliki: 5x2,0x0,8 =8,0  
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne: 
1)Pobocze: 0,75x260,0 = 195,0 
2)Ściek przykrawędziowy: 242,0x0,50 = 121,0 
Wykonanie koryta o głębokości do 30 cm pod projektowany ściek 
pochodnikowy; 177,0x0,5 
Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr.10cm pod konstrukcję 
ścieku: 
Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.8cm  
Wykonanie ścieku prefabrykowanego korytkowego 50x33x12 
głębokości 3cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem  
Wykonanie rowu krytego D=40cm z rur PVC w ciągu rowu wraz z 
zasypaniem piaskiem i mechanicznym zagęszczeniem  
Wykonanie studni rewizyjnych D=1000mm z kręgów betonowych 
głębokości do 1,50 
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21. 

 
Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z kratą Ŝeliwną na 
studniach betonowych D=500mm z przykanalikiem PVC 
D=200mm dł. do 2,0m 
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Przedmiar robót 
 
Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4004W  - etap III 
                                                            

  Jednostka              
Lp. 

   
  Opis robót nazwa          Ilość 

1 2 3 4 
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 

7. 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
 
 

12. 
 
 
 
 

13. 
 
 
 

14. 
 
 

15. 
 
 
 
 

Odcinek od  km 0+850 do km 1+432 
 
Roboty pomiarowe 
(1432-850)/1000 
Usuwanie karp z odwozem poza teren budowy 
16 
Roboty ziemne związane z wykon. wykopu  odwóz gruntu poza 
teren budowy, wyprofil. i zagęszczenie podłoŜa 
189,63 
 Wykonanie wykopu z wbudowaniem urobku w obrębie budowy 
wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
159,83 
Wykonanie nasypu z gruntu nasypowego-piasku, dowiezionego na 
budowę. W ramach prac wykonać równieŜ:  
- zagęszczenie nasypów warstwami, 
- uformowanie nasypów 
539,14 
Zdjęcie warstwy humusu z odwozem poza teren budowy 
638,03 
Zdjęcie warstwy humusu z wbudowaniem na terenie budowy 
2,76 
Podsypka piaskowa grub. 10 cm 
1,5x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2+52,8+7+87,6+38,
9+58)+1,5x(5+11,6+8+2+8,8+2+5,3+5+4,6+7,2+3,6+5) 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa 
grub. 10 cm 
1,5x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2+52,8+7,0+87,6+3
8,9+58,0) 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa 
grub. 12 cm 
1,5x(5+11,6+8+2+8,8+2++5,3+4,6+7,2+7,2+3,6+5)+ 
5x2,3+8,5x2,1+2x2,3+8,8x2,4+2x2,3+31,3x2,3+4,6x2,3+7,2x2,4+
3,6x2,3+5x2,3 
Chodnik z kostki brukowej beton. kolorowej grub. 6 cm na 
podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm  
1,5x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2+52,8+7,0+87,6+3
8,9+58,0) 
Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki kostki brukowej beton. 
kolorowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3 cm 
1,5x(5+11,6+8+2+8,8+2++5,3+4,6+7,2+7,2+3,6+5)+ 
5x2,3+8,5x2,1+2x2,3+8,8x2,4+2x2,3+31,3x2,3+4,6x2,3+7,2x2,4+
3,6x2,3+5x2,3 
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100 na podsypce 
cementowo-piaskowejgr.3-5cm, ławie betonowej z betonu B10 o 
wymiarach 25x32x12 i podsypce piaskowej gr.10 cm  
2x(363,9+9,5+60,0+136,8+4x1,5)+2(3x4+3x7+3x2) 
Wykonanie przepustów z rur Ŝelbetowych o średnicy 600mm, 
ułoŜonych na podsypce piaskowej wraz ze ściankami czołowymi 
(6 szt.) 
Wykonanie przepustów pod  zjazdami z rur PEHD o średnicy 
400mm ułoŜonych na podsypce piaskowej wraz ze ściankami 
czołowymi  
2x5+2x2+8,8+4,6+7,2+3,6+8x2x1,5 
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16. 
 
 

17. 
 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie pobocza gruntowego 
2x0,25x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2+52,8+7,0+87,
6+38,9+58,0) 
Renowacja i odtworzenie rowów drogowych  
575,3+4,6-(5x2+2x2+8,8+4,6+7,2+3,6+12,0+5,0+31,3+4,4+2+6) 
Umocnienie  rowu: 
- płytami betonowymi o wym.50x50x7 na 2 skarpach na warstwie 
humusu 
-na dnie rowu bloczkami bet. o wym.12x24x38 
430 
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KOSZTORYS  OFERTOWY 

DLA ROBÓT DROGOWYCH 

Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4004W  - etap II  
                                                           

  Jednostka              
Lp. 

   
  Opis kosztorysowy nazwa         Ilo ść 

Cena jedn. 
     / zł / 
 

Wartość 
/ netto / 
    zł 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 

15. 
 

16. 
 
 
 

Wykonanie nasypu z gruntu nasypowego - 
piasku, dowiezionego na budowę. W ramach 
prac wykonać równieŜ: 
- zagęszczenie nasypów warstwami, 
- uformowanie nasypów.  
Podsypka piaskowa gr. 10cm 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
o Rm=1.5MPa  grub. 10cm  
 Wykonanie wykopu z odwozem gruntu poza 
teren budowy wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa  
Wykonanie chodnika z kostki betonowej 
wibroprasowanej , kolorowej, gr. 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.3-5cm, ławie 
betonowej z betonu B10 o wymiarach 
25x32x12cm i podsypce piaskowej gr.10cm 
Wykonanie przepustu z rur Ŝelbetowych o 
średnicy 1000mm(3 x3), ułoŜonych na podsypce 
piaskowej, wraz ze ściankami czołowymi  i 
wygrodzeniami U-11a (10,0+20,0=30,0m)  
  Umocnienie rowu: 
- ułoŜenie bloczków betonowych 12x24x38cm 
na podsypce piaskowej gr.10cm na dnie rowu,  
 Umocnienie skarp rowu: 
- ułoŜenie płyt chodnikowych 50x50x7cm na 
skarpach na warstwie humusu .Obsianie skarp 
trawą 
Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki 
betonowej wibroprasowanej ,  gr. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
Uzupełnienie  przepustu Ø 400mm o ścianki 
czołowe prefabrykowane 
Uzupełnienie przepustu Ø 600 mm o ścianki 
czołowe prefabrykowane 
Wykopy związane z wykonaniem rowu krytego 
z wywozem urobku poza teren budowy 
1) Rów kryty: 177,0x1,0x,20 = 35,40 
2)Studnie rewizyjne: 5x2,0x2,2 = 22,0 
3)Wpusty deszczowe: 5x1x1 = 5,0 
4)przykanaliki: 5x2,0x0,8 =8,0  
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne: 
1)Pobocze: 0,75x260,0 = 195,0 
2)Ściek przykrawędziowy: 242,0x0,50 = 121,0 
Wykonanie koryta o głębokości do 30 cm pod 
projektowany ściek pochodnikowy; 177,0x0,5 
Wykonanie warstwy podsypki piaskowej 
gr.10cm pod konstrukcję ścieku: 
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17. 

 
 

18. 
 
 

19. 
 
 

20. 
 

21. 
 
 
. 
 

 
Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
mm gr.8cm  
Wykonanie ścieku prefabrykowanego 
korytkowego 50x33x12 głębokości 3cm na ławie 
z betonu cementowego C12/15 z oporem  
Wykonanie rowu krytego D=40cm z rur PVC w 
ciągu rowu wraz z zasypaniem piaskiem i 
mechanicznym zagęszczeniem  
Wykonanie studni rewizyjnych D=1000mm z 
kręgów betonowych głębokości do 1,50 
Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z 
kratą Ŝeliwną na studniach betonowych 
D=500mm z przykanalikiem PVC D=200mm dł. 
do 2,0m 
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                                                                                                       netto 
                                                                                                                   VAT 22% 
                                                                                                                   brutto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KOSZTORYS  OFERTOWY 

DLA ROBÓT DROGOWYCH 

Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4004W  - etap III  
                                                           

  Jednostka              
Lp. 

   
  Opis kosztorysowy nazwa         Ilo ść 

Cena jedn. 
     / zł / 
 

Wartość 
/ netto / 
    zł 

1 2 3 4 5 6 
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 

Odcinek od  km 0+850 do km 1+432 
 
Roboty pomiarowe 
(1432-850)/1000 
Usuwanie karp z odwozem poza teren budowy 
16 
Roboty ziemne związane z wykon. wykopu  
odwóz gruntu poza teren budowy, wyprofil. i 
zagęszczenie podłoŜa 
189,63 
 Wykonanie wykopu z wbudowaniem urobku w 
obrębie budowy wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa 
159,83 
Wykonanie nasypu z gruntu nasypowego-piasku, 
dowiezionego na budowę. W ramach prac 
wykonać równieŜ:  
- zagęszczenie nasypów warstwami, 
- uformowanie nasypów 
539,14 
Zdjęcie warstwy humusu z odwozem poza teren 
budowy 
638,03 
Zdjęcie warstwy humusu z wbudowaniem na 
terenie budowy 
2,76 
Podsypka piaskowa grub. 10 cm 
1,5x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2
+52,8+7+87,6+38,9+58)+1,5x(5+11,6+8+2+8,8
+2+5,3+5+4,6+7,2+3,6+5) 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
o RM=1,5 MPa grub. 10 cm 
1,5x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2
+52,8+7,0+87,6+38,9+58,0) 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
o RM=2,5 MPa grub. 12 cm 
1,5x(5+11,6+8+2+8,8+2++5,3+4,6+7,2+7,2+3,6
+5)+ 
5x2,3+8,5x2,1+2x2,3+8,8x2,4+2x2,3+31,3x2,3+
4,6x2,3+7,2x2,4+3,6x2,3+5x2,3 
Chodnik z kostki brukowej beton. kolorowej 
grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm  
1,5x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+93,2
+52,8+7,0+87,6+38,9+58,0) 
Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki kostki 
brukowej beton. kolorowej grub. 8 cm na 
podsypce cem.-piaskowej grub. 3 cm 
1,5x(5+11,6+8+2+8,8+2++5,3+4,6+7,2+7,2+3,6
+5)+ 
5x2,3+8,5x2,1+2x2,3+8,8x2,4+2x2,3+31,3x2,3+
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13. 

 
 
 
 
 

14. 
 
 
 

15. 
 
 
 
 

16. 
 
 

17. 
 
 
 

18. 
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4,6x2,3+7,2x2,4+3,6x2,3+5x2,3 
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100 na 
podsypce cementowo-piaskowejgr.3-5cm, ławie 
betonowej z betonu B10 o wymiarach 25x32x12 
i podsypce piaskowej gr.10 cm  
2x(363,9+9,5+60,0+136,8+4x1,5)+2(3x4+3x7+3
x2) 
Wykonanie przepustów z rur Ŝelbetowych o 
średnicy 600mm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej wraz ze ściankami czołowymi 
(6 szt.) 
Wykonanie przepustów pod  zjazdami z rur 
PEHD o średnicy 400mm ułoŜonych na 
podsypce piaskowej wraz ze ściankami 
czołowymi  
2x5+2x2+8,8+4,6+7,2+3,6+8x2x1,5 
Wykonanie pobocza gruntowego 
2x0,25x(46,9+12,4+40,9+22,2+40,3+15,2+9,5+
93,2+52,8+7,0+87,6+38,9+58,0) 
Renowacja i odtworzenie rowów drogowych  
575,3+4,6-
(5x2+2x2+8,8+4,6+7,2+3,6+12,0+5,0+31,3+4,4
+2+6) 
Umocnienie  rowu: 
- płytami betonowymi o wym.50x50x7 na 2 
skarpach na warstwie humusu 
-na dnie rowu bloczkami bet. o wym.12x24x38 
430 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D – 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
( dla robót drogowych ) 

 
I. Przedmiot ST  

 Specyfikacja techniczna D-00 Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy budowie chodników   

II. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 

III.  Zakres robót obj ętych Specyfikacją  Techniczną.  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

D-00 wymagania ogólne 
D-01 odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych 
D-02 roboty rozbiórkowe elementów ulicy 
D-03 wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV. 
D-04 wykonanie nasypów 
D-05 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
D-06 podbudowa z kruszywa łamanego 
D-07 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
D-08 krawęŜniki betonowe 
D-09 obrzeŜa betonowe 
D-10 chodnik z kostki betonowej brukowej 
D-11 przepusty pod zjazdami 
D-12  wjazdy na posesje 
IV. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „ Wytycznych zlecenia robót usług i dostaw w drodze 
przetargu”  stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku wydanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
V. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. 
Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w danych przetargowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów robót oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie robót aŜ do ich zakończenia i odbioru 
końcowego. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, poręcze i znaki ostrzegawcze. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzania zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
przetargową.  

VI. Materiały    

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe  materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
Wytwórnie i miejsca pozyskiwania materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 



W czasie przeprowadzania kontroli wytwórni i miejsc poboru materiałów InŜynier będzie miał zapewnioną współprace 
i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów. 
InŜynier będzie miał zapewniony wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko,  licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zabezpieczeniem i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
VII. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, Które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przełoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach InŜyniera. 
Środki transportu musza być sprawne i spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów. Środki transportu nie odpowiadające wymogom będą na 
polecenie InŜyniera usunięte z terenu budowy. 
VIII. Sprz ęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej  lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
InŜyniera. 
Wybrany sprzęt po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące naleŜytego wykonania robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
IX. Wykonanie robót      

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inŜyniera nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.     
 X. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pobrania 
prób lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inŜyniera. 
InŜynier będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, a przy ich potwierdzeniu całkowite koszty powtórnych 
badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
 XI. Dokumenty budowy 
                                       1.dziennik budowy (pozwolenie na budowę) 

1. księga obmiaru 
2. dokumenty laboratoryjne 
3. protokół przekazania terenu budowy 
4. protokoły z narad i ustaleń 
5. protokoły odbioru robót 

 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowane na terenie budowy i będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
XII. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 



odbioru co najmniej na trzy dni, przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera i 
utrzymywane będą w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
Obmiaru robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiaru robót podlegającym zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
XIII. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót. 
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
2. odbiór częściowy 
3. odbiór końcowy 
4. odbiór ostateczny 

Odbioru robót zanikających dokonuje InŜynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór tych robót będzie wykonany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty wpisu i 
powiadomienia InŜyniera. 
Jakość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości oraz gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie InŜyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego po potwierdzeniu przez InŜyniera o 
zakończeniu robót i dostarczeniu dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót i wykonaniu robót wykończeniowych Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami. 
2.   Specyfikacje Techniczne 
 3. Uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

        4. Raporty i Ustalenia Techniczne 
 5. Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru 
 6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacją Techniczną 
 7. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 8. Opinie Technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 
 9. Sprawozdanie Techniczne 

     W przypadku gdy według komisji rabaty pod względem przygotowania dokumentów nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonym przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
 

ROBOTY POMIAROWE 
1.2.1.1. Specyfikacja Techniczna 
Stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenia: 

- osi drogi, rowu i chodnika 
- konturów nasypów 
 - roboczych punktów wysokościowych 
- przekrojów poprzecznych 

Określenia podstawowe 
punkty główne trasy to punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.2.1.2. Materiały i sprzęt 
Materiałami stosowanymi przy odtwarzaniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych są paliki 



drewniane o średnicy 15-20cm i długości 1,5m oraz paliki o średnicy 5-8 cm i długości 0,5m. 
- słupki betonowe 
- farba chloro kauczukowa do znaczenia punktów na jezdni. 

Sprzęt – roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów trasy wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym jak: teodolit, tyczki miernicze, taśmy stalowe i niwelator. 
1.2.1.3. Wykonanie robót 
Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przyjęcie tych punktów powinno być wykonane w obecności InŜyniera. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Tyczenie osi Trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej. 
Wyznaczone punkty na osi trasy nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3cm w stosunku do projektowanych a rzędne 
punktów na osi trasy naleŜy wykonać z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Repery robocze naleŜy wyznaczyć co około 250 m a takŜe obok kaŜdego obiektu (mostu, przepustu). 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli a rzędne ich określić z dokładnością  
do 0,5 cm. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu. 
W czasie trwania robót ziemnych do wyznaczenia krawędzi wykopów i nasypów naleŜy stosować dobrze widoczne 
paliki. 
1.2.1.4. Obmiar i odbiór robót 
Jednostką odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy. 
Odbiór robót związanych z  otworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 
Płatność robót 
Płatność za 1km naleŜy przyjmować na podstawie  szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− Sprawdzenie wyznaczonych punktów głównych osi  trasy i punktów wysokościowych. 
− Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
− Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
− Wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW ULIC 

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

w pkt.1 

Wykonanie robót 
4.4. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.D-00 „ Wymagania Ogólne” 
4.5. oznakowanie robót w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie 

drogowym. Załącznik nr 1 do Zarządzenia MTiGM nr 184 z dnia 06.06.1990 roku. 
4.6. wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji 

projektowej. 
4.7. jednostkami obmiaru robót są  

Dla nawierzchni na wjazdach metr kwadratowy. 
Dla obrzeŜy i rur przepustowych metr bieŜący 
Dla ścianek czołowych metr sześcienny. 

4.8. rozebranie obrzeŜy i nawierzchni na wjazdach naleŜy wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi brukarskich. 
Rozebranie rur przepustowych i ścianek czołowych wykonać przy pomocy koparki. 

4.9. materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przełoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00 „ Wymagania Ogólne” 
Podstawa płatności 

Płatność za jeden metr kwadratowy rozebranych warstw nawierzchni, rozebranych obrzeŜy na wjazdach zgodnie z 
obmiarem robót, dokumentacją projektową i oceną jakości robót. 
Cena wykonania robót obejmuje : 

        -wyznaczenie miejsc rozbiórek  
        - oznakowanie robót 
        - rozebranie poszczególnych asortymentów 



        - załadowanie i odtransportowanie materiału z rozbiórki na składowisko. 
    

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGRORII I-IV 
1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji Technicznej D-00 „Wymagania Ogólne” 

1.2.3. Sprzęt 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu 

mechanicznego, do robót ziemnych zaakceptowanego przez InŜyniera. 

1.2.4. Transport 
Transport gruntu z wykopów do wbudowania w nasyp lub na odkład odbywać się będzie samochodami 

samowyładowczymi. 
UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Wykonanie wykopów 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z  Instrukcją Oznakowania Robót 
prowadzonych w pasie drogowym. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety aby umoŜliwi ć odpływ wód z 
wykopów. 
Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie w miejscach zerowych na głębokości do 50 cm powinien wynosić 1.00. 
JeŜeli wskaźnik zagęszczenia nie moŜe być osiągnięty to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa 
umoŜliwiające uzyskanie powyŜszego wskaźnika. 
RóŜnica wysokości w stosunku do projektowanych rzędnych nie moŜe przekraczać +/- 3cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ 10 %. 
Powierzchnia skarp nie powinna mieć większych wklęśnięć niŜ 10cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z projektowanym z dokładnością do 0,05%. 
1.2.5. Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada wymaganiom 
według punktu VI, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej. 
1.2.6. Obmiar i odbiór robót 

Jednostką obmiaru jest 1 metr sześcienny wykonanego wykopu na podstawie dokumentacji dokumentowej i 
pomiaru w terenie. 
Odbiory częściowe i końcowe naleŜy wykonać według Specyfikacji Technicznej D-00 „Wymagania Ogólne”. 
1.2.7. Podstawa płatności 

Płatność za jeden metr sześcienny naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- Prace pomiarowe i przygotowawcze  
- Oznakowanie robót 
- Wykonanie wykopów z przerzutem ( zuŜycie na miejscu )  
- Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem na odległość jednego km z wbudowaniem w nasyp. 
1.2.8. Przepisy związane z wykonaniem. 

PN-88/B-04481. Grunty budowlane – badania próbek gruntu 
Pn-68/B-06050. Roboty ziemne – Wymagania w zakresie wykonania i badania. 

     
WYKONANIE NASYPÓW 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów na 
modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej . 
Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonanych w 
punkcie I 
1.3. Zakres robót objętych S.T  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu nasypów i obejmują: 
a) wykonanie nasypów pod chodnik 
b) profilowanie skarp nasypów i poboczy 
c) plantowanie powierzchni terenu 



1.4. Wykonanie nasypów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, a przydatne do wykonania nasypów naleŜy wykorzystać do 

budowy nasypów. 
Grunty nie przydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione poza teren budowy. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów to iły, gliny oraz inne grunty spoiste. 
Nie naleŜy równieŜ stosować do budowy nasypów gruntów trudno zagęszczających.  
Przed wykonaniem nasypów darninę, ziemię urodzajną i roślinność naleŜy usunąć z podłoŜa pod chodnik. 
Wysokość zagęszczenia podłoŜa pod nasyp powinna wynosić min. 0,92. 
Brakującą ilość gruntu na nasyp Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć z dokopów ze źródeł zaakceptowanych przez 
InŜyniera po przedstawieniu wyników badań laboratoryjnych. 
Miejsce dokopu powinno być tak dobrane aby zapewnić przewóz gruntu na jak najkrótszych odległościach. 
Nasyp naleŜy wykonać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości. 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągnięcie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
W okresie deszczów nie wolno stosować nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Nie dopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nie wolno wbudowywać gruntów zamarzniętych lub przemieszanym ze 
śniegiem i lodem. 
W takich warunkach wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Grunty naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 
Grubość warstwy poddawanej zagęszczeniu powinno być ustalona z uwzględnieniem grubości warstwy przy której 
osiągnięty zostanie wskaźnik zagęszczenia. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej nie powinny 
przekraczać wartości w gruntach niespoistych + - 2 % i w gruntach mało i średnio spoistych + 0 % - 2 %. 
Zagęszczenie nasypu powinno być wykonywane warstwami do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Wskaźnik zagęszczenia Is naleŜy do badać zgodnie z normą BN-77/8931-12 wskaźniki zagęszczenia dla dróg o ruchu 
średnim powinny wynosić: 
W warstwie górnej grubości 20 cm Is = 1.00 
W warstwie niŜej leŜącej do 1,2 m Is = 0,97 
Kontrola jako ści robót. 
W czasie wykonania nasypów wykonawca powinien na bieŜąco prowadzić badania i pomiary kontrolne dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia dla poszczególnych warstw o ich wyniki przedstawi InŜynierowi. 
Budowanie i pomiary kontrolne powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŜy wpisywać do: 

− dziennika laboratoryjnego Wykonawcy 
− dziennika budowy 
− protokołów odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

InŜynier moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy zgodnie z warunkami ogólnymi 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej   
D-00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Warunki płatno ści 
Płatność za jeden metr sześcienny wykonanego i zagęszczonego nasypu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem w 
terenie, Dokumentacją Projektową i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty pomiarowe  
− oznakowanie robót w pasie drogowym 
− wykonanie poszczególnych warstw nasypu 
− zagęszczenie warstw nasypu 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych                                                     

Przepisy 
PN-88/B-04481. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-04481. Oznaczenie wilgotności optymalnej według próby Proctora. 

 

 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 

 
2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa pod chodnik, na wjazdach i 
zatokach autobusowych na terenie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  



Zakres stosowania S.T. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie I. 
1.6. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  
D-00 „ Wymagania Ogólne”.  
Koryta naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rodzaj sprzętu dostosować do rodzaju gruntu. 
Ręczne wykonanie koryta naleŜy stosować w przypadku robót w małym zakresie ( koryta pod wjazdy i zatokę 
autobusową oraz chodnik ). 
Grunt odspojony w czasie wykonania koryta naleŜy wykorzystać do robót ziemnych przy wykonaniu nasypów. 
Profilowanie podłoŜa po wykonaniu koryta naleŜy wykonać ręcznie z zachowaniem spadków poprzecznych i 
podłuŜnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. 
Zagęszczenie naleŜy wykonać przy pomocy zagęszczarek mechanicznych zaakceptowanych przez InŜyniera przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie naleŜy prowadzić aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoŜa Is > = 1.00   

1.7. Kontrola jako ści robót 
W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania kontrolne. Sprawdzeniu po 

profilowaniu i zagęszczeniu koryta podlegają: 
- głębokość koryta z tolerancją +1-2 cm ( pomiar na 25 cm ) 
- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % ( pomiar co 25 m ) 
- równość podłoŜa mierzona łatą 4 metrową co 20 cm z tolerancją do 2 cm 
- zagęszczenie koryta do wskaźnika IS >= 1.00 według próby Proctora co najmniej raz na 400 
metrów kwadratowych. 

W przypadku stwierdzenia uchybień InŜynier zaleca wykonanie poprawek i określi termin ich wykonania. 
1.8. Obmiar i odbiór robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu. 
Odbiór wyprofilowanego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót opisanych w Specyfikacji Technicznej D-
00 „Wymagania Ogólne” 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali ich termin, a wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym 
terminie. 
1.9. Podstawa płatności  

Płatność za 1m2  wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa naleŜy przyjmować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.  

    
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 
łamanego pod wjazdy i zatoki autobusowe, w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie I. 
Warunki ogólne. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej    D-00 „Wymagania ogólne ”. Oznakowanie 
robót w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik Nr.1 do Zarządu Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 184 z dnia 6.06.1990 roku. 

Wykonanie robót 
     Rodzaje podbudowy: 
Podbudowa pod wjazdy wykonana z kruszywa łamanego 0-61. Grubość warstwy podbudowy 15cm po zagęszczeniu. 
Podbudowy naleŜy wykonać na wcześniej przygotowanym podłoŜu według Specyfikacji Technicznej S.T-05 „ Koryto 
wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoŜa”. 
Grubość rozścielonych warstw luźnego kruszywa powinna być taka by po ich zagęszczeniu była równa wymaganej 
grubości warstwy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zagęszczenie warstw pod chodnik i wjazdy do posesji naleŜy wykonać cięŜkimi zagęszczarkami mechanicznymi o 
wadze minimum 400kg.  
Zagęszczenie warstwy kruszywa moŜna zakończyć gdy ziarna kruszywa nie będą pod naciskiem koła lub płyty 
wgniatane w podbudowę lecz miaŜdŜone. 
W czasie zagęszczenia kruszywo naleŜy skropić wodą tak często aby było stale wilgotne  

Materiały 
Kruszywa do wykonania podbudów powinny odpowiadać pod względem właściwości normie BN-84/6774/02. 

Materiały uŜyte do budowy powinny być pobierane przez Wykonawcę tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 



Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  
UŜyte środki transportu muszą uzyskać akceptację InŜyniera i spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego. 

Badania w czasie robót 
Badania uziarnienia kruszywa, zawartości zanieczyszczeń obcych i zawartości ziaren nieforemnych w kruszywie naleŜy 
wykonać co najmniej raz na dziennej działce roboczej. Badania ścieralności, nasiąkliwości, odporności na działanie 
mrozu naleŜy wykonać przy kaŜdej zmianie źródła pobrania materiałów. 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy w rozłoŜonej warstwie przed jej zagęszczeniem. 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w dwóch losowo wybranych 
punktach na działce roboczej nie większej niŜ 400 m2. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy nie powinny 
przekraczać + 10 %.  
Pomiary dotyczące nośności podbudowy naleŜy wykonać płytą o średnicy 30 cm zgodnie z normą BN-64/8931-02.  
Pomiar naleŜy wykonać nie rzadziej niŜ na 3000 m2 lub w punktach według zaleceń InŜyniera. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4 metrowa łatą. 
Nierówność poprzeczna podbudowy zasadniczej nie moŜe przekraczać 10 mm. Spadki poprzeczne na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja +/- 0,5 %  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

Na odcinkach o niewłaściwej grubości podbudowy i o nie właściwych spadkach poprzecznych wykonawca 
wykonana naprawę podbudowy przez spulchnienie warstwy na odpowiednia głębokość, uzupełnienie nowym 
materiałem, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest niedopuszczalne. 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności zalecane przez InŜyniera. 

Obmiar i odbiór robót  
Jednostką obmiaru robót jest jeden metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00 „ Wymagania ogólne”. 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą specyfikacją. W przypadku 
stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na własny 
koszt w ustalonym terminie. 

Podstawa płatności 
Płatności za jeden metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego obejmuje: 

5.4. prace pomiarowe i przygotowawcze  
5.5. oznakowanie robót  
5.6. zakup i transport materiałów 
5.7. rozłoŜenie i zagęszczenie dolnej warstwy kruszywa  
5.8. rozłoŜenie i zagęszczenie górnej warstwy kruszywa z polewaniem wodą 
5.9. przeprowadzenie przewidzianych pomiarów i badań 

 
1.10. Normy związane z wykonaniem. 
PN-84/9-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa z kruszywa łamanego. 
BN-84/6774-02. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

 
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Przedmiot S.T 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej  w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej . 
Zakres stosowania S.T 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie I. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej i obejmują: 
-ułoŜenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i 
na wcześniej wykonanej podbudowie z kruszywa łamanego według Specyfikacji Technicznej D-06. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikację Techniczną  i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji Technicznej D-00 „Wymagania Ogólne”   

Materiały  
Piasek średnio lub gruboziarnisty na podsypkę spełniający wymagania normy PN-B-11113. kruszywa mineralne. 

Piasek. 
Betonowa kostka brukowa do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć kostkę brukową o wysokości 6 i 8cm.  
Betonowa kostka brukowa musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkim powierzchniami bocznymi. 
Krawędzie powierzchni uŜytkowej mogą być nie frezowane lub zaopatrzone w fazę ( ukosownie ). 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 



- dla długości i szerokości +/- 3mm  
- dla wysokości +/- 5mm 

powierzchnię boczną, względnie krawędź uwaŜa się za prostą jeŜeli Ŝadne wybrzuszenia nie przekroczą 2mm. 
Wytrzymałość na ściskanie określone na 5 kostkach według metody podanej w normie nr 18501 DIN powinna wynosić 
średnio 60 Mpa, a Ŝaden z pojedynczych wyników nie moŜe być niŜszy niŜ 50 Mpa. 
Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niŜ 5% zgodnie z wymogami normy PN-88/B-06250 dla elementów 
betonowych naraŜonych bezpośrednio na działanie warunków atmosferycznych. 
Cement powszechnego uŜytku według normy PN-B/19701  

 
Wykonanie robót 

Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonane ręcznie lub przy pomocy 
dowolnego sprzętu mechanicznego akceptowanego przez InŜyniera. 
Materiały potrzebne do wykonania mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera. 
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmują: 

- wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 
- rozłoŜenie podsypki cementowo piaskowej warstwom grubości 3cm po zagęszczeniu 
- ułoŜenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8cm 
- wypełnienie szczelin miedzy kostkami suchym piaskiem  
-  ubicie kostki za pomocą wibratora płytowego z osłonom z tworzywa sztucznego aby nie brudzić i 
nie uszkodzić kostki. 

 
Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności cech fizycznych piasku na podsypkę z wymaganiami normy BN-87/6774-04 
Sprawdzenie jakości betonowej kostki brukowej. Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi świadectwa ( atest )  
producenta. Świadectwo powinno być udokumentowane pełnymi badaniami wykonanymi przez producenta. 

-16- 
Badania pełne wykonywane przez upowaŜnioną jednostkę badawcza powinny obejmować: 

badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
nasiąkliwość 
mrozoodporność 
kształt i wymiary 

Wymagania odnośnie powyŜszych cech podano w pkt3. 
Badania odbiorcze:   

- sprawdzenie równości nawierzchni naleŜy wykonać co najmniej raz na 300 m2   w miejscach wskazanych przez 
InŜyniera. Prześwit pomiędzy nawierzchnią a przyłoŜoną 3 metrową łatą nie moŜe przekraczać 0,8 cm 
- sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy wykonać za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na 300m2.  
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynosi +/- 0,3 cm  

Obmiar i odbiór robót 
Jednostką obmiaru jest jeden metr kwadratowy wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową i 

obmiarem w terenie. 
Obmiar robót odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej D-00 Wymagania Ogólne. 
Podstawa płatności. 

Płatności za jeden metr kwadratowy wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena robót związanych z ułoŜeniem nawierzchni obejmuje: 

prace pomiarowe  
zakup, dostarczenie, składowanie materiałów 
wykonanie podsypki 
ułoŜenie nawierzchni  
ubicie kostki i wypełnienie szczelin piaskiem 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań 

Przepisy związane z wykonaniem 
BN-87/6774-04. Piasek 
PN-EN-196-1. Cement powszechnego uŜytku 
Norma nr 18501 DIN. Kostka brukowa z betonu. 
 

KRAWĘśNIKI BETONOWE 
1.11. Przedmiot S.T 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników betonowych w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej . 



1.12. Zakres stosowania S.T 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie I. 
1.13. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawęŜników 
betonowych i obejmują: 
Ustawienie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem. 
1.14. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w Specyfikacji Technicznej D-00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami InŜyniera. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie 
drogowym – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej nr 184 z dnia 06.06.1990 
roku. 
Wytyczenie sytuacyjno wysokościowe wbudowania krawęŜników wykonane będą na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania recepty na beton z materiałów zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Recepta zostanie opracowana w laboratorium w oparciu o normę  
PN-88/B-62250 „ beton zwykły” i musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Roboty związane z wbudowaniem krawęŜników na ławie betonowej powinny być wykonywane w okresie od 1-go 
kwietnia do 15-go października przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5 stopni C. 
Roboty związane z wbudowaniem krawęŜników naleŜy wykonać ręcznie. 
1.15. Materiały 
- krawęŜnik betonowy 20x30x100 cm gatunek I z betonu klasy B-25. Zastosowane krawęŜniki pod względem jakości 
powinny odpowiadać normie BN-80/6775-03 arkusz 04 „ prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
krawęŜniki i obrzeŜa”. 
Nasiąkliwość betonu w krawęŜniku nie powinna być większa niŜ 5% 
- Ława betonowa pod krawęŜnik wraz z oporem powinna być wykonana z betonu klasy B-15 według normy PN-88/B-
06250 „beton zwykły” 
-Podsypkę cementowo piaskową do wypełnienia spoin między krawęŜnikami naleŜy wykonać z cementu murarskiego 
marki 15 według normy PN-51/B-30003 „ cement murarski” Ławę betonową oraz podsypkę cementowo piaskową 
naleŜy wykonać ręcznie. 
Beton na ławę betonową z oporem moŜe być transportowany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera. Czas trwania transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny. 
1.16. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej   D-00 „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Kontrolę materiałów przewidzianych do wbudowania na etapie akceptacji wykonuje laboratorium wskazane przez 
InŜyniera na koszt wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale InŜyniera 3 sztuki 
krawęŜników do przeprowadzenia badań na: 
- nasiąkliwość krawęŜników 
- nośność krawęŜników 
- odporność na działanie mrozu 
Wykonawca dostarczy do laboratorium opracowaną receptę na ławę betonową zaakceptowaną wcześniej przez 
InŜyniera. 
Badania dostaw materiałów w czasie wykonywania robót  
Wykonawca dostarczy jedną sztukę krawęŜnika na 300m wbudowania w obecności InŜyniera oraz 3 próbek betonu z 
ławy betonowej. 
Jedna seria próbek na 300 m wykonanej ławy do badania na ściskanie. 
Badania laboratoryjne wykonywane będą na koszt Zamawiającego. 
1.17. Obmiar i odbiór robót 
Jednostką obmiaru jest jeden mb bieŜący wbudowanego krawęŜnika zgodnie z dokumentacją dokumentową i pomiarem 
w terenie.  

 
1.18. Podstawa płatności  

Płatność za metr mb ustawionego krawęŜnika naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru, atestu producenta 
krawęŜników i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze 
− zakup, transport i składowanie materiałów  



− oznakowanie robót w pasie drogowym  
− wykonanie koryta pod ławę betonową  
− wykonanie deskowania ławy betonowej  
− wykonanie ławy z oporem  
− rozebranie deskowania  
− pielęgnacja wykonanej ławy 
− wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej pod krawęŜnik 
− ustawienie krawęŜnika betonowego 20x30x100 
− wypełnienie spoin miedzy krawęŜnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową 
− obsypanie zewnętrznej strony krawęŜnika  
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

1.19. Przepisy związane z wykonaniem robót 
    1. PN-B-06251 roboty betonowe i Ŝelbetowe, wymagania techniczne 
      2. PN-88/B-06250 „.” Beton zwykły 
      3. PN-B-06712 „kruszywa mineralne do betonu”  
      4. BN-80/6775-03/01 „prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic” 

 
OBRZEśA  BETONOWE 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrze Ŝy betonowych 6/20/100 w ramach budowy chodnika w ci ągu drogi 
powiatowej  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t  przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymiennych w punkcie I. 
Wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz za zgodno ść z Dokumentacj ą 
Projektow ą, Specyfikacja techniczn ą i poleceniami In Ŝyniera. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji  Technicznej D-00 „Wymagania Ogólne” 
Materiały 
ObrzeŜa betonowe powinny odpowiada ć wymaganiom BN-80/6775-03  Elementy nawierzchni dró g i 
ulic. Kraw ęŜniki i obrze Ŝa betonowe. 
- Piasek na podsypk ę piaskow ą powinien odpowiada ć wymaganiom PN-79/B-06711 Kruszywa 
mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin p omiędzy obrze Ŝami wykona ć z cementu 
murarskiego marki 15 wg normy PN-51/B – 30003. Ceme nt murarski. 
Wykonanie robót 

Źródła pozyskania materiałów przewidzianych do wbudo wania musz ą uzyska ć akceptacj ę 
InŜyniera. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wyk onać zgodnie z Instrukcj ą oznakowania  i 
robót. 
Prowadzone roboty jak wykonanie koryta pod obrze Ŝe, wbudowanie obrze Ŝy, wykonanie podsypki 
piaskowej oraz wypełnienie zł ączy zapraw ą cementowo-piaskow ą naleŜy wykona ć ręcznie. 
Wykonanie koryto powinno by ć wyprofilowane i zag ęszczone. 
Niweleta obrze Ŝy powinna by ć zgodna z dokumentacj ą Projektow ą. 
Wbudowane obrze Ŝa naleŜy obsypa ć gruntem od strony przeciwnej ni Ŝ wykonywany chodnik. 
Wypełnienie spoin pomi ędzy obrze Ŝami wykona ć zapraw ą cementowo piaskow ą. 
Kontrola jakości robót 

Wykonawca dostarczy do bada ń laboratoryjnych jedn ą sztuk ę obrze Ŝy na 300m wykonanego 
wbudowania w obecno ści In Ŝyniera. 
UŜyty piasek na podsypk ę piaskow ą i zapraw ę cementowo-piaskow ą powinien odpowiada ć 
wymaganiom PN-79/B-06711. Piasek do betonów i zapra w. 
Niweleta  wbudowanego obrze Ŝa powinna by ć zgodna z Dokumentacj ą Projektow ą i pomiarem w 
terenie. 
Obmiar i odbiór robót 

Jednostka obmiaru jest 1 metr wbudowanego obrze Ŝa na podstawie Dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji T echnicznej                        D-00 ”Wymagania 
Ogólne”. 
Podstawa płatności 

Płatno ść za 1 metr ustawionego obrze Ŝa naleŜy przyjmowa ć na podstawie obmiaru i atestów 
producenta obrze Ŝa oraz oceny jako ści wykonanych robót. 
Cena wykonanych robót obejmuje : 



5. roboty pomiarowe i przygotowawcze 
6. oznakowanie robót 
7. zakup, transport i składowanie materiałów 
8. wykonanie koryta gruntowego gł. 30 cm 
9. wykonanie podsypki piaskowej gr 3cm 
10. ustawienie obrzeŜy 
11. wypełnienie spoin między obrzeŜami  
12. zasypanie i zagęszczenia gruntu przy obrzeŜach od strony zewnętrznej 
13. przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
Przepisy związane z wykonaniem robót. 
14. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg i ulic. Wspólne wymagania i badania. 
15. PN-63/B-14051 KrawęŜnik i obrzeŜa betonowe. 
16. PN-79/B-14051 KrawęŜnik i obrzeŜe betonowe. 
17. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
18. PN-51/B-30003 Cement murarski. 

 
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

 
1.19.1. Przedmiot S.T 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników betonowych w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej. 
1.19.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu chodnika z brukowej 
kostki betonowej i obejmują: 
1. ułoŜenie chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5cm na wcześniej 
wykonanej warstwie wzmacniającej ze Ŝwiru gr. 5cm.  
2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  D-00 „Wymagania Ogólne”   
Materiały 
1. Piasek średnio lub grubo ziarnisty na podsypkę spełniający wymagania normy według PN-B/11113 
2. Brukowa kostka betonowa. 
Do wykonania nawierzchni chodnika naleŜy uŜyć brukową kostkę betonową o wysokości 6cm. Kształt i kolor kostki 
wymaga akceptacji InŜyniera. 
Brukowa kostka betonowa musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z Gładkimi powierzchniami 
bocznymi. 
Krawędzie powierzchni uŜytkowej mogą być nie frezowane lub zaopatrzone w fazę ( ukosownie ). 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:  

a) dla długości i szerokości +/- 3mm 
b) dla wysokości +/- 5mm 

                Powierzchnię boczną względnie krawędź uwaŜa się za prostą jeŜeli Ŝadne wybrzuszenie nie przekracza 2mm. 
Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach według metody podanej w normie nr. 18501 DIN powinna wynosić 
60 MPa, a Ŝaden z pojedyńczych Wyników nie moŜe być mniejszy niŜ 50 MPa. 
Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niŜ 5% zgodnie z wymogami normy Pn-88/B-06250. Dla elementów 
betonowych naraŜonych bezpośrednio na działanie warunków atmosferycznych. 
1.19.3. Wykonanie robót 

Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy pomocy sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Materiały potrzebne do wykonania mogą być przewoŜone dowolnymi środkami Transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera. 
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

5.9.1. wykonanie podsypki piaskowej 
5.9.2. rozłoŜenie podsypki piaskowej warstwą grubości 5cm po zagęszczeniu na uprzednio 

wykonanej warstwie wzmacniającej ze Ŝwiru gr.5cm.  
5.9.3. ułoŜenie chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 6cm. Kostkę naleŜy ułoŜyć 

1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety, gdyŜ w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
5.9.4. wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami suchym piaskiem 
5.9.5. ubicie kostki za pomocą wibratora płytowego z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do ubijania kostki nie wolno stosować walca.  
Po ubiciu   nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 



Chodnik  z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -  moŜe być zaraz oddany do uŜytku. 
1.19.4. Kontrola jakości robót 
1. sprawdzenie zgodności cech fizycznych piasku na podsypkę z wymaganiami normy BN-87/6774-04 
2. sprawdzenie jakości kostki brukowej 
Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi świadectwo ( atest ) producenta. Świadectwo to powinno być 
udowodnione pełnymi badaniami wykonanymi przez producenta. 
Badania pełne wykonywane przez upowaŜnioną jednostkę badawczą powinny obejmować: 

− badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach  
− nasiąkliwość 
− kształt i wymiary 

       Wymagania odnośnie powyŜszych cech podano w punkcie III-3 
 
Badania odbiorcze    
1. sprawdzenie równości nawierzchni chodnika przeprowadzić naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 – 300 m2 

ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 mb chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 1,0 cm . 

2. sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzić naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagi punkty 
charakterystyczne jednak nie rzadziej niŜ co 100m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania         nie mogą przekraczać +/-  3cm 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z   poziomicą co najmniej raz na kaŜde 150-300 m2   

i w miejscach  wątpliwych    jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanego profilu wynoszą +/- 0,3% 
1.19.5. Obmiar i Odbiór robót 
Jednostką obmiaru jest jeden metr kwadratowy wykonanego chodnika zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 
w terenie. 
Obmiar robót odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. 
Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej D-00 „ Wymagania Ogólne”  
1.19.6. Podstawa płatności 
Płatność za jeden metr kwadratowy wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena robót związana z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

17. prace pomiarowe  
18. zakup, dostarczenie i składowanie materiałów  
19. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
20. ułoŜenie nawierzchni chodnika  
21. ubicie kostki i wypełnienie szczelin  
22. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów 

1.19.7. Przepisy związane z wykonaniem 
3. BN-87/6774-04. Piasek 

PN-B-1971. Cement powszechnego uŜytku 
Norma nr 18501 DIN. Brukowa kostka z betonu 
 
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
1.19.8. Przedmiot S.T 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem przepustów pod zjazdami na drogi boczne oraz pod wjazdy do bram w ramach budowy chodnika w 
ciągu drogi powiatowej  
1.19.9. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
1.19.10. Materiały 

- prefabrykaty rurowe  
- kruszywo do betonu 
- cement 
- woda 
- kruszywo pod ławę fundamentową 
- materiały izolacyjne 
- zaprawa cementowa 
- ścianki czołowe prefabrykowane 

Prefabrykaty betonowe powinny mieć kształt i wymiary zgodne z dokumentacją projektową. 
Powierzchnia elementów powinna być gładka bez pęknięć i rys.  



Drobne pory nie powinny być głębsze niŜ 5mm. 
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-06712-5. 
Kruszywo naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
frakcjami. PodłoŜe pod składowisko powinno być równe i odwodnione. 
Cement powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701-7. 
NaleŜy stosować cement portlancki ( bez dodatków ) klasy 42,5 do betonu klasy B-30. 
Wodę bez badań laboratoryjnych moŜna stosować tylko wodociągową pitną. 
Drewno na deskowanie betonowych ścianek czołowych przepustów powinno spełniać wymagania normy PN-D-96-12 i 
PN-D-96-11. 
Materiały izolacyjne do rur i ścianek czołowych moŜna stosować: 
- emulsje kationową według normy BN-68/6753-04 
- lepik asfaltowy na gorąco według normy PN-C-96177 
- papę asfaltową według normy BN-79/6751-01 
- inne materiały posiadające aprobatę Techniczną za zgoda InŜyniera  
- zaprawa cementowa marki M12 według normy PN-B-1450 
1.19.11. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów powinien posiadać  
- koparkę 
- betoniarkę 
- sprzęt do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe 

1.19.12. Wykonanie robót 
Wykop powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości i ukształtowania terenu. 

Wykop naleŜy wykonać w takim okresie aby po jego zakończeniu moŜna było przystąpić do wykonania przepustu. 
Ława fundamentowa pod przepusty powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją dokumentową. 
Ławę moŜna wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub z gruntu stabilizowanego cementem 
MPa-5 według normy PN-S-96012 . 
Dopuszczalne odchyłki dla ławy fundamentowej mogą wynosić: 

- dla wymiarów w planie +/- 5 cm 
- dla rzędnych wierzchołka ławy +/- 2 cm 
- układanie rur betonowych naleŜy wykonać zgodnie z normą BN-74/9191-01 
- styki rur naleŜy wypełnić zaprawą cementową i uszczelnić materiałem izolacyjnym. 
- Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonów na mokro naleŜy wykonać według 
normy PN-B-06251-3 
- Betonowanie naleŜy wykonać według normy PN-B-06253-4. Klasa betonu B-30 

      Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią naleŜy zagruntować przez 
dwukrotne smarowanie betonu materiałem izolacyjnym. 
Zasypanie przepustu naleŜy wykonać jednocześnie po obu stronach przepustu warstwami  o jednakowej grubości i 
jednoczesnym zagęszczeniem przy zachowaniu wilgotności optymalnej według próby Proctora.  
1.19.13. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrole wykonywanych robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie V. 
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy: 

- usytuowanie ławy w planie 
- rzędne wysokościowe 
- grubość ławy  

Połączenie rur Ŝelbetowych powinno być sprawdzone wizualnie. Styki rur powinny być wypełnione zaprawą 
cementową według normy PN-B-14501[20]. 
W czasie wykonywania robót betonowych naleŜy przeprowadzić systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki 
betonowej według normy                        PN-B- 06251[8] zgodnie z tablicą Nr 6. 
Kontrola izolacji ścian przepustu powinna być sprawdzona wizualnie zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie V 
(Wykonanie robót). 
Umocnienia wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie sprawdzając ich zgodność z Dokumentacją Projektową.   
1.19.14. Obmiar i odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej       D-00 „ Wymagania Ogólne”  
Jednostką obmiarowe jest jeden metr bieŜący wykonanego przepustu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczna i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Podstawa płatności 

4. Cena wykonania jednego metra przepustu 
obejmuje : 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze 



- wykonanie wykopu 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie ławy fundamentowej 
- ułoŜenie rur betonowych  
- deskowanie i demontaŜ konstrukcji ścianek czołowych  
- betonowanie konstrukcji fundamentowej i ścianek czołowych  
- wykonanie zasypki i zagęszczenie  
- umocnienie wlotów i wylotów 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej 

Przepisy związane z wykonaniem: 
PN-B-06712. Kruszywo do betonu 
PN-B-19701. Cement do betonu  
PN-D-96000. Tarcica iglasta 
PN-C-96177. Lepik asfaltowy 
PN-B-1450. Zaprawa cementowa 
PN-88/6751-03. Papa asfaltowa  
Bn-74/9191. Przepusty z rur betonowych. 

 
WJAZDY NA POSESJE 
Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymagania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej . 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu wjazdów na posesje.  

Wykonanie obramowania przy zastosowaniu krawęŜników betonowych 
19. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  
20. wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

Materiały  
21. krawęŜnik betonowy  
22. piasek 
23. cement 
24. beton na ławę betonową 
25. kruszywo łamane 
26. brukowa kostka betonowa 
Wykonanie robót 

Roboty ziemne, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa ze względu na mały zakres  
mogą być wykonywane ręcznie. 

Wbudowanie krawęŜnika, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z Brukowej kostki betonowej naleŜy 
wykonać ręcznie. 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji Technicznej D-00 „ Wymagania Ogólne”. 
Roboty ziemne naleŜy wykonać według specyfikacji Technicznej D-03 i D-04. 

Wykonanie wykopów i nasypów. 
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną D-05. 
Podbudowę z kruszywa łamanego grubości 15cm naleŜy wykonać według Specyfikacji Technicznej D-06. 

Wbudowanie krawęŜnika betonowego wykonać według Specyfikacji Technicznej D-08. 
Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej naleŜy wykonać według Specyfikacji Technicznej D-07. 

Wykonawca robót jest zobowiązany za jakość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami InŜyniera. 

Kontrola jakość robót 
Ogólne zasady kontroli wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00 „ Wymagania Ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania wjazdów i wyjazdów z bram i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania: 

27. koryta i podłoŜa 
28. obramowania wjazdów 

 
 

29. podbudowy z kruszywa łamanego  
30. nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 



Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w odpowiednich 
Specyfikacjach Technicznych. 

Obmiar i odbiór robót  
Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót podano w specyfikacji Technicznej  

D-00 „ Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami  

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem Tolerancji dały wyniki Pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających podlegają : 

31. wykonanie koryta  
32. wykonanie obramowania  
33. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Podstawa płatności 
Ceną jednostki obmiarowej jest cena wykonania jednego metra kwadratowego wjazdu i wyjazdu. 

Cena ta obejmuje: 
34. roboty pomiarowe 
35. oznakowanie robót w pasie drogowym 
36. wykonanie koryta i podłoŜa  
37. wykonanie obramowania  
38. wykonanie podbudowy 
39. wykonanie nawierzchni  
40. prowadzenia badań i pomiarów 
41. Przepisy związane z wykonaniem 
 
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH  
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI 
 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi przy budowie chodnika  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. W pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obejmują ST: 
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem 
D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem 
D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi 

popiołami lotnymi 
D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

wielkopiecowym ŜuŜlem granulowanym. 
Podbudowę z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
− podbudowę zasadniczą, 
− podbudowę pomocniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 



3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
− cięŜkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
−  rozsypywarek wyposaŜonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiw, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposaŜonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania 

wody, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020 [12]. 
Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035 [18]. 
śuŜel wielkopiecowy granulowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Mieszankę �ruszynowo-spoiwową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”         i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
JeŜeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu podbudowy naleŜy ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do 
wykonania warstwy. 
5.3. Odcinek próbny 
JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 



− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa  po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Podbudowa i ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoŜe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa obciąŜa 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoŜa  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli wystąpi 
moŜliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład o szerokości  co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co 

najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym 
czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.  
5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, które obejmują: 
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem 
2. D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem 
3. D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi 

popiołami lotnymi 
4. D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

wielkopiecowym ŜuŜlem granulowanym. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 



6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 
mieszanki. 
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa projektowanej. 
6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 
Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m 
od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14 
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji ŜuŜlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoŜa. 
6.3.9. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 
OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 
6.3.10. Badanie spoiwa 
Dla kaŜdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, ŜuŜla granulowanego, Wykonawca 
powinien określić właściwości podane w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoŜa. 
6.3.11. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
Właściwości gruntu lub kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 
Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 
stabilizowanych spoiwami 
6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 
cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Nierówności podłuŜne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [22].  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5 %. 



6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy i ulepszonego podłoŜa w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 
± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa  +10%, -15%. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoŜe 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub 
ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie 
warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie gruntu, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
− wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
− zagęszczenie warstwy, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 



− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOśEZ  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO   
CEMENTEM 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem przy budowie chodnika  
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wm. W pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy i 
ulepszonego podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, 
pomocniczych i ulepszonego podłoŜa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni 
drogowej. 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równieŜ dodatków 
ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.5. PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, 
na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Cement 
NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] 
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Klasa cementu 
Lp. Właściwości 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 

  

16 

  - cement hutniczy 16 

  - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

  

60 

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za zgodą 



InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 
2.3. Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem naleŜy stosować grunty 
spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w 
p. 2.7 tablica 4. 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) a)     ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niŜ: 
b) b)    ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyŜej 
c) c)     ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyŜej 
d) d)    cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 

(m/m), poniŜej 

  
  
100 
  
85 
  
50 
20 

  
  
  
  

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niŜ: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niŜ: 2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niŜ: 1 PN-B-06714-28 

[6] 
  
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem 
dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoŜa pod warunkiem uŜycia specjalnych maszyn, umoŜliwiających ich 
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie gruntów o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie 
próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
2.4. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem moŜna stosować piaski, mieszanki i Ŝwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 
wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami 
określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
  

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) a)     ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, 

nie mniej niŜ: 

  
  
30 

  
  
PN-B-06714-15 
[4] 

  b) b)    ziarn przechodzących przez sito 0,075 
mm,             %, nie więcej niŜ: 

  
15   



2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: wzorcowa PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ: 0,5 PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniŜej: 1 PN-B-06714-28 

[6] 
  
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem róŜnych rodzajów kruszyw. 
2.5. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 
pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyŜej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu 
lub kruszywa cementem. 
2.6. Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
Za zgodą InŜyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoŜa 

  
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 
(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

    po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoŜa gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy ulepszenia słabego podłoŜa 
z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

  
  
od 1,0 
do 1,6 

  
  
od 1,5 
do 2,5 

  
  
0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoŜa gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłoŜu z gruntów wątpliwych 
i wysadzinowych 

  

- 

  

od 0,5 

do 1,5 

  

0,6 

  
3. Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. Transport 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 



5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy podłoŜe jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeŜeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór mieszanki, 
aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa 
stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

  
Lp. 

  
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

  ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoŜe 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moŜna uŜyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub 
jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu naleŜy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 
rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy uŜyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane 
dozowanie. Wraz z wodą moŜna dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek 
wapniowy. 
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości, grunt 
powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleŜy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub 
popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uŜycie jest przewidziane w tejŜe recepcie. 
Cement naleŜy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy uŜyciu rozsypywarek cementu lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 
gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w 
prowadnicach, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o 
szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem naleŜy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeŜeli jej wilgotność jest mniejsza od 
optymalnej o więcej niŜ 20%, naleŜy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. 
Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ +10%, -20% 
jej wartości. 
Czas od momentu rozłoŜenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuŜszy od 2 
godzin. 
Po zakończeniu mieszania naleŜy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji 
projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłuŜnych. Do tego celu naleŜy uŜyć równiarek i wykorzystać 
prowadnice podłuŜne, układane kaŜdorazowo na odcinku roboczym. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie naleŜy 
przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub 



gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłuŜnych i 
poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
5.7. Grubość warstwy 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie 
powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
JeŜeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację naleŜy wykonywać w 
dwóch warstwach. 
JeŜeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniŜej połoŜona warstwa moŜe być 
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leŜące wyŜej powinny być 
wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
5.8. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na 
pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone nie później niŜ w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 
[25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i poprzecznych 
oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
5.9. Spoiny robocze 
W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  naleŜy 
pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej 
mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować kolejny pas. W 
podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, 
a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej wyŜej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.11. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami określonymi w OST 
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 



Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Podbudowa i ulepszone podłoŜe powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w OST 
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z ustaleniami 
OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych  
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoŜa podano w OST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne”  pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. obmiar robót 
Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 
8. odbiór robót 
Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 
9. podstawa płatności 
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 
10. przepisy związane 
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia 
 
 
 

WYKAZ  ROBÓT / DO ŚWIADCZENIE  ZAWODOWE /  
 

Lp.   Charakterystyka  roboty 
budowlanej-nazwa , miejsce 
wykonywania i zakres, krótki opis 

Wartość robót  
budowlanych 
brutto (zł) 

Termin 
wykonania 
od – do (formuła) 
dzień/miesiąc/rok 

Nazwa i adres 
Odbiorcy robót 
budowlanych 

 
1. 

  
 
 
 

  

 
2. 

 
 
 
 

   

 
3. 
 
 

    

 
4. 
 
 

    

 
5. 
 
 

    

 
6. 
 
 

    

 
7. 
 
 

    

 
8. 
 
 

    

 
Uwaga : 
Do wykazu naleŜy załączyć dokument potwierdzający, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie, w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
 
 
…………………………………….. dnia …………………………. 
 
                                                                                 
 
                                                                                                                   ………………………………………… 
                                                                                                                    podpis osoby uprawnionej  
 

 



załącznik Nr 5 do specyfikacji 
                       Istotnych Warunków Zamówienia 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TE MAT ICH 
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DO ŚWIDCZENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAK śE ZAKRESU 

WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI 
 

Informacje na temat do świadczenia 
 

Lp.  Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynno ści)/ 

imię i nazwisko 

Numer 
uprawnie ń 

 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 
 

Nazwa, zakres 
zadania 

Warto ść brutto 
robót 

Zleceniodawca Pełniona 
funkcja 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 
 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 



 
załącznik Nr 6 do specyfikacji 

                                                 Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
…......................…......................... 

(miejscowość i data) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu 

……........................................................................................................................................................

....…...................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia oraz są członkami właściwego samorządu zawodowego. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
załącznik Nr 7 do specyfikacji 

                                                 Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
 
 

 

 

 

P R O J E K T     U M O W Y 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA  NR  
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
zawarta w dniu ……………. r. w Szydłowcu pomiędzy: Powiatem Szydłowieckim z siedzibą w Szydłowcu, pl. M. 
Konopnickiej 7, reprezentowanym  przez: 

1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę 
2. Romana Woźniaka - Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Jakubczyk  
zwanym dalej „Zamawiaj ącym”  
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
reprezentowanym  przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………...  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

 
§ l 

Strony oświadczają, Ŝe niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).  

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:……………………………………………………….. 
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 
1) przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do umowy, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik  

do umowy, 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca 

wyklucza moŜliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę 
roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, Ŝe nie będzie Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia 
wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było 
ich przewidzieć.  

§ 3 
TERMINY REALIZACJI 

 
Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

-    termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu 
robót Wykonawcy. 
- termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………………………….. 

 
§ 4 

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 
 

1. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. 
wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, jeŜeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej 
do przewidzenia, jeŜeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia dodatkowego.  
2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć łącznie 50% wartości przedmiotu umowy.  
3. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych Strony, w trybie zamówienia 

z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich wykonania, 
a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę.  

4. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający będzie miał 
prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbędnym zakresie 
skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.  

5. Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wykonanie robót 
zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana 



polegać moŜe jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji, o której mowa w § 2 umowy, lub 
zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga sporządzenia przez 
Strony aneksu do niniejszej umowy. śądanie dokonania zmiany powinno zostać zgłoszone Wykonawcy przez 
Zamawiającego na piśmie na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem przez Wykonawcę wykonywania robót, 
których przedmiotowe Ŝądanie dotyczy.  

§ 5 
OBOWIĄZKI I  UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 14 dni licząc od dnia 

podpisania umowy; 
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania; 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

Wykonawca obowiązany jest w szczególności: 
1) Przejąć plac budowy i przygotować do realizacji przedmiot umowy oraz pisemnie powiadomić jednostki 

opiniujące i uzgadniające a takŜe uŜytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu 
realizacji umowy, 

2) Wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy   z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 
aprobatą techniczną kaŜdego uŜywanego na budowie wyrobu; 

3) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poŜ i dozór mienia na 
terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego 
lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

4) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, Ŝe roboty 
ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 
według umowy; 

5) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów; 

6) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

7) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

8) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w naleŜytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

9) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak równieŜ terenów sąsiadujących 
zajętych lub uŜytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

10) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  w terminie nie 
dłuŜszym niŜ termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

12) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości. 

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, Ŝe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym w wysokości ……………..zł brutto (słownie złotych: ……………………………). Wynagrodzenie 
obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 



3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej  wystawionej w 
oparciu  o protokół końcowego odbioru robót zaakceptowany przez inspektora nadzoru i przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy nr .................................................................................. 
prowadzony w .................................................................................................................................................... . 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym  
w ………………………… i posiada NIP ………………………………….. 

 
§ 8 

ODBIORY 
 

1. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.  
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
1) ksiąŜki obmiarów, 
2) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami 

ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie do wykonania przedmiotu 
umowy, 

3) dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacji powykonawczej. 
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu 

gotowości do odbioru.  
4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający moŜe: 

a) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej – 
jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeŜeli wady uniemoŜliwiają 
uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w 
szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
4) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi, 
5) wymienienie ujawnionych wad, 
6) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, 

propozycje obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
7) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
8) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 
6.  Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia 

czynności odbioru. 
§ 9 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 36 
miesięcy, poczynając od daty odbioru końcowego. 

2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie 
wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, 
uwzględniając czas uzasadniony technicznie. 

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokólarnie. 
4. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt. 
5. Strony ustalają, Ŝe okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi 

obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeŜeniem ust. 2–4. 

 
§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
oznaczonego w § 7 ust 1 tj. …………………………... zł (słownie: 



…………………………………………………………………………………………………………) w formie 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 słuŜy 
zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostaje zwrócone nie później niŜ w 15 
dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem usunięcia wszystkich, zgłoszonych przez 
uŜytkownika obiektu, usterek. 

 
§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 
 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na 
ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej 
wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
b) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, 

określonego w §7 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §3 ust. 1 pkt. 2  
niniejszej umowy), 

c) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §7 ust. 1,- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych 
szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca nie moŜe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 
umowy. 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
5. Integralną część umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy,  
2) SIWZ, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 

 
 
 
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

................................................................................................................................ 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

 
................................................................................................................................ 

/siedziba/ 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

z późn. zmianami) 
 
  

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie:  
………………....................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
ja, niŜej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci 
nagłówkowej, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, oświadczam, Ŝe w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
........................................................... ........................................................................................ 

  /miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) 
 

......................................., dnia .................2010 r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................”, w którym Powiat Szydłowiecki 
jest Zamawiającym, my niŜej podpisani:  

 

1. ..................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. .................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

.......................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 

1. ................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

............................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa, adres, REGON) 

 
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upowaŜniamy Pana/Panią 
............................................................... zam. w:  ................................................................................ 

                  (imię i nazwisko)      
ul. ..........................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria 
i nr ............................. wydanym przez ............................................................................................... 
do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za 
zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego* . 



 
Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: 
............................................................................................................................................................. 

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  
 
Wykonawca  .......................................................................................................................................  

(nazwa i adres wykonawcy) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
oraz  
 
Wykonawca ......................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

1. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
 
 
Podpis pełnomocnika .............................................................. 
 
 
 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
 


