
                               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

       1.Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z konserwacją odcinka drogi rolniczej o nr ew. gruntu 862 w km 0+000-0+950 położonej  
na terenie Gminy Jodłowa.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji związane z konserwacją odcinka drogi rolniczej o nr ew.  
gruntu  862  w  km  0+000-0+950 obejmują  następujący  zakres  robót:  profilowanie  podłoża  pod 
warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  oraz  ,wykonanie  górnej  warstwy  nawierzchni   z  kruszywa  
naturalnego  o gr 7 cm (po zagęszczeniu).
  
1.4 Określenia podstawowe
1.Droga gminna- droga posiadająca parametry techniczne i użytkowe odpowiadające  klasom dróg   
   L,D i wyjątkowo Z w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. 
2.Nawierzchnia drogowa- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania   
   obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
3.Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
4.Pobocze-część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,    
   umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca  
  jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
5.Korona drogi-jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
   dzielącymi jezdnię. 
6.Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich  
  wykonania.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST  
i poleceniami Inwestora. 

1.5.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego.
 
1.5.2 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz  
w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  
realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 



1.5.2 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inwestora.
Wykonawca odpowiadał będzie za szkody wyrządzone nadmiernym obciążeniem osiowym pojazdów. 
 
2.Materiały
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
użytych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 2.1.Stosowane materiały. 
 Do wykonania nawierzchni Inwestor dopuszcza zastosowanie kruszyw naturalnych do nawierzchni  
drogowych  frakcji 16-63 mm.

2.2 Składowanie materiałów. 
 Kruszywo do  wykonania  nawierzchni  należy  na  bieżąco wbudowywać w  konserwowany odcinek  
drogi.  

3.0. Sprzęt
 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom ,co do ich jakości jak i wytrzymałości.,  
powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 4.0. Transport.
 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 
W skazane jest dostarczanie materiałów na plac budowy bezpośrednio przed ich zabudowaniem.
 
 5.0. Wykonanie robót.
Wszystkie roboty wykonane w ST muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
 i warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.  
 
 5.1.Wykonanie nawiezchni z kruszywa. 
Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni podłoże należy odpowiednio wyrównać
 i wyprofilować. Do wykonania nawierzchni należy zastosować kruszywa naturalne do nawierzchni  
drogowych  frakcji  16-63 mm.

6.0.Kontrola jakości robót. 
W czasie realizacji przedmiotowego zakresu robót należy poddać kontroli oraz sprawdzić:
- organizację ruchu na terenie robót
-  przestrzeganie przepisów BHP
-  rodzaj kruszywa użytego do wykonania nawierzchni
-  maszyny i urządzenia stosowane do wykonania robót

 
7.0.Obmiar robót.
Obmiar  wykonanych robót  dokonany  zostanie  w oparciu  o  zakres  rzeczowy  i  warunki  określone 
w SST oraz  dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie realizacji robót zaakceptowane przez Inwestora. 
 



8.Odbiór robót ( odbiór końcowy) 
Podczas odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić  zgodność  robót  z  umową  ,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  

normami i obowiązującymi przepisami 
- sprawdzić właściwą jakość wykonanych robót
-  sprawdzić jakość wbudowanych materiałów
- sprawdzić  wykonanie  dodatkowych  ustaleń  wynikłych  podczas  realizacji  zadania,  

zaakceptowanych i zleconych Wykonawcy przez Inwestora 
- sporządzić protokół z odbioru robót z podaniem wniosków i ustaleń
 
 9.0. Podstawa płatności.
 Podstawę płatności stanowić będzie wykonany i odebrany pełny zakres rzeczowy robót określony 
 w przedmiarze,  zgodny z  warunkami SST i  ewentualnymi  dodatkowymi  ustaleniami  dokonanymi 
podczas realizacji robót, zaakceptowanymi przez Inwestora.
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