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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
SST-01 – Wymagania ogólne 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zadania pn.: „Modernizacja 
Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w 
Lubartowie ”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1) Zamawiający – Gmina Miasto Lubartów 

2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie 

3) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1.  Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

 Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr  810/2,815/1 i 815/2, obręb Lubartów, 

położonej w Lubartowie, gmina Lubartów, województwo lubelskie.  

 Planowana inwestycja znajduje się w  centralnej części miasta Lubartów pomiędzy 

ulicami Legionów, Obywatelską i Szaniawskiego. Teren objęty opracowaniem od północy 

graniczy z ulicą Obywatelską, od wschodu znajduje się plac zabaw przynależący do tej samej 

placówki edukacyjnej, od południa znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. Od strony 

zachodniej  znajduje się wjazd na teren parkingu umiejscowionego za budynkiem szkoły. 

 Celem inwestycji jest renowacja istniejącego miasteczka ruchu drogowego, które 

będzie miejscem ogólnodostępnym. Dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w praktyce 

bezpiecznego poruszania się rowerami, co wpłynie na ich umiejętności, podniesie 

bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście i wpłynie na zmniejszenie liczby 

niebezpiecznych zdarzeń z użytkownikami rowerów w ruchu drogowym. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

Zakres robót przewiduje 

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające 

- Roboty rozbiórkowe – demontaż istniejących sygnalizatorów, znaków drogowych i 
nawierzchni asfaltowej 

- Wykonanie odwodnienia terenu – według odrębnego opracowania 

- Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

- Instalacja nowych sygnalizatorów drogowych 
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- Dostawa i montaż nowych znaków drogowych 

- Wykonanie oznakowania poziomego 

- Dostawa i montaż stojaków na rowery 

- Roboty porządkowe 

1.4. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
- Projekt budowlany- wykonawczy .: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

- Projekt budowlano – wykonawczy - branża sanitarna : „Modernizacja Miasteczka Ruchu 
Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego. 

1.6. Definicje i skróty 
Inwestor, Zamawiający –  Gmina Miasto Lubartów 

Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 

Zadanie – .: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. 
ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ” 

Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony  z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 

Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do 
robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

Dokumentacja budowlana – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Materiał  - wszelkie materiały niezbędne do realizacji prac w tym materiał nasadzeniowy i 
nasiona. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r). 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji prac lub innych 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.  

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)Roboty o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
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nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli 
teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.7.9. 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 
nie spełniających 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 
kontraktowej. 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

1.7.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia. 
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1.7.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

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. 

Wykonawca powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
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zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 
okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



 
 
 

12 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

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, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

−  Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Komisja powołana przez  Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.1. 

Odbioru końcowego i robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST i ew. PZJ, 

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.4 " Odbiór końcowy robót" oraz potwierdzenia wykonania robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych  obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami). 

-Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z późn. 
Zmianami). 

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z późń. 
Zmianami. 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.  2072; 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 
229, poz.2275 ze zm.); 

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 Nr 0, 
poz. 391) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST-02 – Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót rozbiórkowych w związku z  
wykonaniem zadania pn.: .: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w  ST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych należy 
rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki 
nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy 
zgromadzić w wyznaczonym wcześniej miejscu i wywieźć. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: spycharki, zrywarka do 
nawierzchni, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne.  

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne, podbudowa 
betonowa i podbudowy tłuczniowe) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu 
spycharek i równiarek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w  ST „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób 
nieuprawnionych. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego 
towaru ze specyfikacją zamówienia. Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i 
składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.  

Zagęszczenie gruntu po robotach rozbiórkowych Is≥0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni asfaltowej. 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. zdemontowanej sygnalizacji. 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. zdemontowanego oznakowania pionowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST „Wymagania ogólne” 

 

SST-03 – Obrzeża betonowe – CPV 452112221-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych w związku z  
wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 
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1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

-obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],  

-piasek do wykonania ław, 

-cement wg PN-B-19701 [7], 

-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 

obrzeża 

Wymiary obrzeży,   cm 

1 B h r 

 

On 

 

100 

 

6 

 

20 

 

3 
 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

liczba, max długość, mm, max 

głębokość, mm, max 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B20 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
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Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

SST-05 Nawierzchnia z kostki brukowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa, wymiary wg. 
dokumentacji projektowej. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających zgodnie z umową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

SST-04 –Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej CPV 45233250-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej 
bezfazowej w związku z  wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja Miasteczka Ruchu 
Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z p. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej obejmujące: 

ułożenie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm 

ułożenie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 8x10x20 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 

„Wymagania ogólne” 

Na terenie miasteczka ruchu drogowego nawierzchnie wykonać z betonowej kostki bezfazowej 
w kolorze ciemnoszarym. Użyta kostka ma wymiary 6x10x20 cm. 

 

Betonowa kostka bezfazowa - rysunek przykładowy 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw podsypkowej jest piasek i cement w 
proporcji 1:4. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Na podsypkę cementowo – piaskową, należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712.  

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.4.1. Składowanie kostki betonowej 

Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na 
paletach transportowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” Pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek, 

• walców statycznych, 

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem   i 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Układanie kostki bezfazowej 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki i ubiciu 
nawierzchni, szczeliny należy wypełnić miałem bazaltowym, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
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brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny miałem 
i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin miałem nie wymaga pielęgnacji - 
może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 

6.3.2. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 

+1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien być mniejszy od 1. 
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Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) ułożonej kostki brukowej bezfazowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2  nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy podsypki 
cementowo-piaskowej 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

• ułożenie kostki brukowej bezfazowej 

• uzupełnienie spoin piaskiem 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

•  
SST-05 – Instalowanie sygnalizacji drogowej CPV 45233294-6 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją sygnalizacji drogowej w związku z  
wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych  w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
instalacją nowych sygnalizatorów drogowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

Pod maszty wysięgowe powinny być stosowane fundamenty z zespołami kotwiącymi. 

Kabel zasilający sterownik powinien być o napięciu znamionowym 0,6/1 kV z żyłami w izolacji 
polwinitowej. Dokumentacja projektowa przewiduje kabel typu YKY.. 

Listwę zaciskową w maszcie sygnalizacyjnym należy łączyć z sygnalizatorem przewodami 
miedzianymi YDY 5x1,5mm2). Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w 
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Listwy zaciskowe powinny spełniać 
następujące wymagania: - powinny posiadać zaciski na napięcie 500 V przystosowane do 
podłączenia dwóch żył kabla lub przewodu o przekroju 1,5mm2 w ilości przekraczającej 
liczbężył kabli użytych w danym rozwiązaniu, - zaciski powinny być montowane na materiale 
elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany temperatury i umiarkowane udary 
mechaniczne, - konstrukcja listew zaciskowych powinna być dostosowana do wymiarów 
masztów lub słupków i zapewniać wygodny ich montaż i dostęp do styków. 

Sygnalizatory dla sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego powinny spełniać wymagania 
zawarte w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [9]. 
Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnałowa: sygnalizator może składać 
się z 1 do 4 komór sygnałowych. Dla zapewnienia właściwej czytelności wyświetlanego 
sygnału powierzchnia czołowa komory powinna być czarna. 

Projektowany sterownik sygnalizacji świetlnej zostanie wykonany i zaprogramowany na 
podstawie projektu sygnalizacji świetlnej, w którym określono szczegółowe wymagania 
dotyczące sterownika. Sterownik powinien zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych 
w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Urządzenie to powinno być niezawodne, proste w oprogramowaniu i łatwe w eksploatacji, 
posiadać solidną obudowę (aluminiową lub z tworzywa sztucznego) i zamki zabezpieczające 
przed włamaniem. Składowanie sterownika powinno odbywać się w zamkniętym, suchym 
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pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykopy pod fundamenty, studnie kablowe, rury kanalizacji kablowej i kable  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Wykopy 
pod maszty należy wykonywać ręcznie, bez zabezpieczenia ścian bocznych, z zastosowaniem 
bezpiecznego nachylenia skarp. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane, studnie lub maszty 
powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod 
kable i rury kanalizacji kablowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
wskazaniami Inżyniera budowy. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 
wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu 
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentów, studni i rur należy dokonać gruntem z 
wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń. Nadmiar gruntu z wykopu, 
pozostający po zasypaniu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.3. Montaż sygnalizatorów 

  
Sygnalizatory należy montować na uprzednio zamocowane do masztów konsole w sposób 
przewidziany przez producenta. Od zacisków do komór sygnałowych należy poprowadzić 
przewody miedziane jednożyłowe z izolacją wzmocnioną o przekroju żyły 1,5 mm2. Przewody 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciągania przez rury 
i podczas późniejszej eksploatacji, gdy narażone będą na tarcie o krawędzie wewnętrzne 
konstrukcji 

5.4. Montaż sterownika  

Montaż sterownika należy wykonać według instrukcji dostarczonych przez producenta 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

Ogólne zasady kontroli jakości robót poda kierownik robót, zgodnie z aktualną wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 
założonej jakości wykonywanych robót przy budowie sygnalizacji świetlnej.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową i SST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez 
badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera. 

Przed włączeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej należy dokonać sprawdzenia działania 
sygnalizacji przez:  

a) wyświetlanie sygnału żółtego migającego przez co najmniej jedną dobę,  

b) kontrolę poprawności działania poszczególnych sygnalizatorów,  

c) kontrolę długości cyklu i właściwych czasów realizacji programów sygnalizacyjnych,  

d) sprawdzenie napięcia zasilania.  

Działanie układów nadzorujących: sygnały czerwone, kolizyjność sygnałów zielonych oraz 
długość cyklu, powinno natychmiast wprowadzać sterownik w tryb pracy awaryjnej w 
przypadku zadziałania układu wraz z zapamiętaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w 
momencie usunięcia przyczyny. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. zainstalowanych sygnalizatorów lub sterownika 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl. zainstalowanych sygnalizatorów lub sterownika: 

- dostarczenie i wbudowanie sygnalizatora wraz okablowaniem i masztem 
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- dostarczenie i wbudowanie sterownika wraz z okablowaniem i skrzynką zabezpieczającą 

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji 

SST-06 - Instalowanie oznakowania drogowego CPV 45316213-1 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostarczeniem i montażem oznakowania 
pionowego dotyczących budowy zadania pn.: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające 
na celu wykonanie montażu urządzeń fitness oraz małej architektury 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi  SST  Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

Dopuszczenie do stosowania Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego 
wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę 
certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków 
drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz 
deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy 
konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. W załączniku nr 
1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegółowe informacje 

odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, z betonu wykonywanego „na mokro”, z betonu zbrojonego, inne 
rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. Dla fundamentów należy opracować 
dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. Fundamenty pod konstrukcje 
wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy, 
co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z 
normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać 
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zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na 
głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej 
normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie 
powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są 
nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się 
w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i 
prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: dokładnych, 
zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką± 10 mm, wielokrotnych w stosunku do 
zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z 
dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. Rury 
powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 
1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez 
PN-H-84023.07 lub inne normy. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach 
lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być 
cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę. Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy 
dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla 
znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:  

a)instrukcję montażu znaku,  

b)dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  

c)instrukcję utrzymania znaku.  

Tarcza znaku powinna być wykonana z :  

−blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U)  lub PN-
EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U)  

−blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 ,  

−innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta 
aprobaty technicznej. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być 
mniejsza niż 28 μm (200 g Zn/m2). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
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4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż oznakowania pionowego 

Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich znaków i słupów drogowych zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku 
norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. zamontowanego znaku pionowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena dostawy i montażu 1 szt. znaku pionowego. 

 

SST-07-  Malowanie nawierzchi CPV 45233221-4  

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem oznakowania poziomego 
dotyczących budowy zadania pn.: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/malowanie-nawierzchi-6735
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające 
na celu wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni miasteczka ruchu drogowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi  SST  Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać 
warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury(Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca2003rProducenci powinni oznakować wyroby znakiem 
budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 
(Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną 
(np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą 
zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych).W ofercie oraz przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Aprobaty Techniczne na wybrane przez siebie 
materiały. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych zastosowanych materiałów. 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości od 0,4mm do 0,8mm(na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym 
lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno lub wieloskładnikowych. Podczas 
nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię przez natrysk, powinny 
one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne. 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu 
robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inżyniera: 

-szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

-sprężarek, 

-malowarek 
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Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub 
układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane 
zgodnie Dokumentacją Projektową. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakości 
uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu 
wymienionego w SSTi zaakceptowanego przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni 
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych -zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał do 
znakowania cienkowarstwowego chemoutwardzalnego po otwarciu opakowania należy 
wymieszać w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie 
napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6mm. Nie wolno 
stosować do malowania mechanicznego materiału, w której osad na dnie opakowania nie daje 
się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. Masę należy nakładać 
równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego 
na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie 
prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości 
ustalonej, więcej niż o 20%.Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu 
samojezdnych malowarek zautomatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami 
szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku 
norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5.  

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej 
skali LCPC powinna wynosić po 24-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co 
najmniej 6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego. 

SST-08-  Instalowanie mebli ulicznych CPV 45233293-9 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem stojaków rowerowych 
dotyczących budowy zadania pn.: „Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające 
na celu montaż dwóch 10-stanowiskowych stojaków na rowery. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi  SST  Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

Stojak rowerowy 10-stanowiskowy – 2 szt. 

• stojak wykonany z profila 30x30mm (podstawa) oraz rury stalowej Ø 18 x 2mm (ramionka)  
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• stal nierdzewna 

• szerokość stojaka: 390cm 

• wysokość: 45cm 

• szerokość stanowiska: 6,5cm 

• odległość między stanowiskami: 42cm 

• montaż do podłoża za pomocą kołków montażowych zgodnie z instrukcją producenta 

3. SPRZĘT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku 
norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 szt. zamontowanego stojaka. 


