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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy realizacji zadań  

finansowanych tylko z środków gminnych: 

 
� Remont drogi w miejscowości Mytarka nr działki 336/1 dł. 54,5m 
� Remont drogi w miejscowości Nowy Żmigród nr działki 357 o dł. 85m 
� Remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa nr działki 653/1 
� Remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa nr działki 649 
� Remont drogi w miejscowości Desznica nr działki 378 dł. 51m 
� Remont częściowy drogi w miejscowości Jaworze nr działki 133, 194 
� Remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1522 – dł. 45m 
� Remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1537  - dł. 55m 
� Remont drogi w miejscowości Łysa Góra nr działki 100/1 – dł. 163m 
� Plac przy wejściu do kuchni szkoły w Nowym Żmigrodzie 
� Utwardzenie placu parkingowego przy Domu Ludowym w Nienaszowie 

 
finansowane z udziałem Funduszu sołeckiego 

� Zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego w miejscowości Nienaszów 
Sośniny  

� Remont drogi gminnej ‘’Podlas’’ o nr 982 w miejscowości Gorzyce 

� Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojazd pod Dom Ludowy w Sadkach 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. 

Remont drogi w miejscowości Mytarka nr działki 336/1 dł. 54,5m 

 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

−  podbudowa z kruszyw, tłuczeń 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  

− wykonanie poboczy z tłucznia 

− regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

 

 



Remont drogi w miejscowości Nowy Żmigród nr działki 357 o dł. 85m 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− podbudowa z kruszyw, tłuczeń 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

 

Remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa nr działki 653/1 

− roboty remontowe  

− rozebranie i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

− utylizacja i wywóz masy z rozbiórki 

− skropienie emulsją i grysami nawierzchni 

 

Remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa nr działki 649 

− roboty remontowe 

− rozebranie i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

− utylizacja i wywóz masy z rozbiórki 

 

Remont drogi w miejscowości Desznica nr działki 378 dł. 51m 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− podbudowa z kruszyw, tłuczeń 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

− wykonanie poboczy z tłucznia 

 

Remont częściowy drogi w miejscowości Jaworze nr działki 133, 194 

− skropienie emulsją i grysami nawierzchni 

 

Remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1522 dł. 45m 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− podbudowa z kruszyw, tłuczeń 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

− wykonanie poboczy z tłucznia 



 

Remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1537 dł.55m 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− podbudowa z kruszyw, tłuczeń 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej 

− wykonanie poboczy z tłucznia 

 

Remont drogi w miejscowości Łysa Góra nr działki 100/1 dł. 163m 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− podbudowa z kruszyw, tłuczeń 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

− wykonanie poboczy z tłucznia 

 

Plac przy wejściu  do kuchni szkoły w Nowym Żmigrodzie 

− rowki i ławy pod krawężniki betonowe 

− wymiana śieków liniowych typu lekkiego 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

 

Utwardzenie placu parkingowego przy Domu Ludowym w Nienaszowie 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

 

Zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego w miejscowości Nienaszów Sośniny  

− rowki i ławy pod krawężniki betonowe 

− ścieki z prefabrykatów betonowych 

− regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

 



Remont drogi gminnej ,,Podlas’’ o nr 982 w miejscowości Gorzyce 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− wykonanie podbudowy z kruszyw, tłucznia 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojazd pod Dom Ludowy w Sadkach 

− rozebranie istniejących krawężników i obrzeży trawnikowych 

− rowki i ławy pod krawężniki betonowe 

− koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników 

− wykonanie podbudowy z kruszyw, tłucznia 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża 

− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

Szczegółowy zakres prac obejmuje przedmiar robót załączony do niniejszej specyfikacji. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

 z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Prace zanikające tj. warstwy 

podbudowy, grubości będą każdorazowo zgłaszane do odbioru. Warunek zgłaszania dotyczy 

poszczególnych warstw konstrukcyjnych. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca sam dokona pomiarów wysokościowych i powierzchniowych realizowanego 

zadania. 



 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa (przedmiar robót), SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  (Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

(przedmiarem robót) i SS. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

(przedmiarem robót) lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych(pod ruchem) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi 

Nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 



 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru) powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Jeśli Inżynier (Inspektor Nadzoru) zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem (Insp. Nadzoru) lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera (Inspektora Nadzoru); w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

  



5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru). 

 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 Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier (Inspektor Nadzoru), 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia, jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

           elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

             wykonywanych robót, 

−  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

−    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, 

− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 



b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie   

         transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Badania prowadzone przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

 Inżynier (Inspektor Nadzoru), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier (Inspektor Nadzoru) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier (Inspektor Nadzoru) poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier (Inspektor Nadzoru) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


