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I. INFORMACJE  OGÓLNE

1.  Przedmiot opracowania

     Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  na  "Przebudowę  istniejącego  chodnika  i
oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle - Wierzbica ul. Staszica"

2.  Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie Inwestora

3.  Charakterystyka robót

     Istniejący chodnik  jest ciągiem pieszym biegnącym przez tereny zielone (łąki)  z daleka od istniejących
ulic. Szerokość chodnika 2,5 m, wykonany jest z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 cm. 

     Długość chodnika wynosi 450,0m w ciągu chodnika są schody terenowe. 

     Wzdłuż chodnika jest rów odwadniający.

4.  Zakres robót do wykonania

     Chodnik jak i schody terenowe ze względu na zły stan techniczny wymagają przebudowy natomiast rów
wymaga oczyszczenia i umocnienia dna i skarp.

5.  Uwagi dodatkowe

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Należy  stosować  wytyczne  i  zalecenia  producentów  materiałów
budowlanych  i  całych  systemów.  Należy przyjąć  zasadę,  że  na  poszczególne  roboty   wszystkie  materiały
muszą pochodzić z tego samego systemu.

Zastosowane  materiały budowlane  powinny odpowiadać  Polskim  Normom  i  posiadać  wymagane  prawem
certyfikaty i dopuszczenia. 

W  sprawach  wątpliwych  należy  kontaktować  się  z  inspektorem  nadzoru  lub  doradcami  technicznymi
poszczególnych systemów. 
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II.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.    WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót określonych w p.I

- SST 1   -  45111000-8   Roboty rozbiórkowe

- SST 2   -  45233253-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

- SST 3   -  90720000-0   Oczyszczenie i umocnienie rowu odwadniającego 

1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.
1.1.

1.3.  Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia użyte w SST są zgodne z obowiązującymi normani i wytycznymi.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

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,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych obiektu  oraz reperów,  przekaże  dziennik  budowy oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

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

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

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

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny
pracy.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

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
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od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra
Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z dn. 21.04.2004r. Nr 71, poz. 649),rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

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  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2.  MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

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 SST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

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.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki
transportu  nie  odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

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

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  pro-jektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  doku-mentacji  projektowej  i  w  SST,  a
także w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wy-konawcę  nie
później  niż  w  czasie  przez niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.2.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

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

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy

-  Dziennik budowy

-  Książka obmiarów

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.4.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi częściowemu

b) odbiorowi końcowemu

8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

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

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę  i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  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 wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

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

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  Nr 204,
poz. 2086).

10.2.  Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich  oznaczania  znakowaniem  CE (Dz.  U.  Nr  209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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– 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).

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004r.  -  w
sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  -  CPV 45111000-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót:
- Rozbiórka pokrycia dachu,
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.  Sprzęt
3.1. Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt

4.  Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
przesuwaniem i spadaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki,
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem
wykonywania prac,
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną,
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte w żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów
rozbiórkowych zrzucać z góry i wyrzucać przez okna,
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny byc wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk
materiałów nadajacych się do ponownego użycia,
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach,
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi być przymocowana do trwałych części budowli, nie rozbieranych w tym
momencie,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
ogólnie obowiązujące,
5.2. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
obowiązany jest do:
a) uzyskania odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia,  decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;
b) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub
nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzeganiu procedur
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dotyczących bezpiecznego postepowania;
c) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających
azbest, obejmującego w szczegółności:
- identyfikację azbestu w przewidzianych do usuwania materiałach, na podstawie udokumentowanej
informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,
- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji
azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
d) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenieokreślonego planu prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na
działanie azbestu

6.  Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10.  Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych  mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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2.  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH   -    CPV  45233253-7

1.  Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania przebudowy chodnika dla pieszych
1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie nawierzchni
utwardzonych, kostka brukowa wibroprasowana w dwóch kolorach (szary + czerwony).
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

2.  Materiały
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN źródło
ich pochodzenia, atesty, świadectwa badań.
Każdy rodzaj robót w których znajdują się nie zbadane i uzgodnione z IN materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko.
2.1.  Warstwy odcinająca i wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem
Stabilizacja cementem
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań
laboratoryjnych wykonanych wg metod podanych w PN-S-96012.
Do wykonania podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające
wymagania podane w tabeli 3 w/w normy.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie po 28 dniach twardnienia gruntu,
wytrzymałości na ściskanie 2,5 MPa.
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem przedstawia tabela 4 w/w normy.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu i
zachodzi potrzeba jego składowania to powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonych i
odwodnionym placu i winno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw.
2.2.  Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie atestu technicznego.
Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, plam, pęknięć i ubytków. Powierzchnia górna powinna być
równa, szorstka, krawędzie winny być równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
-  2 mm dla kostek o grubości < 80 mm,
-  3 mm dla kostek o grubości > 80 mm
Produkowane są kostki o standardowych wymiarach:
-  60 mm do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
-  80 mm do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

-  długość        ± 3 mm

-  szerokość    ± 3  mm

-  grubość        ± 5 mm
Kolory produkowanych kostek to: szary, klinkierowy, ceglany.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż
5%.
Odporność na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1] powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.
2.3.  Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03.03.
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Tolerancja wymiarów wynosi:
- dla długości + 8 mm,
- dla wysokości i szerokości + 3 mm.
Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać
wymogi normy PN-88/B-06250, nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.

3.  Sprzęt
Sprzę wykorzystywany przez Wykonawcę powinien gwarantować uzyskanie wymaganej jakości robót.

4.  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  Wykonanie robót
Przełożenie istniejącego chodnika należy wykonać po śladzie istniejącego.
Podłoże pod chodnik powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane, i
zagęszczone.
Kruszywo grube powinno być rozłożone i przywałowane. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładając się, w kierunku górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej po przywałowaniu kruszywa grubego, należy rozłożyć
kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę o nacisku

jednostkowym co najmniej 16 kN/m
2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to
konieczne, operacj rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtzrzać aż do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym głaskim o nacisku jednostkowym nie
mniejszm niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawić wszystkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
-  12 mm dla podbudowy zasdaniczej,
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z

tolerancją ± 0,5%. 
Różnica pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinna
przekraczać +1 cm, -2 cm.
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
-  dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
-  dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.
Zasady postępowania z wadliwie  wykonanymi odcinkami podbudowy:
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy:
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane
na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne
zagęszczenie.
Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy.
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Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie na odpowiednią głębokość,
uzupełnienie nowym materiałem, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena zgodności grubości warstwy z
projektem. Koszty ponosi Wykonawca.
Niewłąściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania
robót przez Wykonawcę podbudowy.
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się
po prowadnicach.
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek, konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic może odbywać się tylko w wyjątkowych
przypadkach za zgodą Inżyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 10 do 20 cm po zagęszczeniu.
Gdy wymagana jest większa grubość to do układania drugiej warstwy można przystąpić do odbiorze
pierwszej przez Inżyniera. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej
zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctera zgodnie z PN-B-04481:1988.
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją +10% i -20% jej wartości.
Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to
spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla
spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej
grubości. Szerokość szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt
do ich szerokoścui powinien być większy niż od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest
konieczne. Alternatywnie można położyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:
-  membrany z polimeroasfaltu,
-  geowłokniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości i współczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i
pionowej,
-  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
-  skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną,
-  przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład min.
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr. 
-  przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
-  przykrycie warstwą piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji betonu wymaga zgody Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna byż chroniona przed
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to powinien na własny koszt naprawić wszystkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej na skutek
oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz).
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym 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 szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonej kostki
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki brukowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
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sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczeniu nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno stosować walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6.  Kontrola jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu
zapewnienia jakości w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę robót, jakość materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez
Zamawiającego, system kontroli jakości, włączjąc personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

7.  Obmiar robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru wpisuje Wykonawca do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach
podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu
dokonuje się przed ich zakryciem.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
-  odbiór częściowy,
-  odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w
obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia.
Konieczne badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego
własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czau
przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratoriu Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.  Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

10.  Przepisy związane
1.  PN-B-04101  Materiały kamienne.  Oznaczenie nasiąkliwości wodą
2.  PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
3.  PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
4.  PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego Page 50 
5.  PN-B-04115  Materiały kamienne. Ot=znaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość)
6.  PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
8.  PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa
9.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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3.  OHRONA ŚRODOWISKA - OCZYSZCZENIE I UMOCNIENIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO    -   CPV 
90720000-0

1.  Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
oczyszczeniem i odtworzeniem rowu biegnącego wzdłuż przebudowywanego istniejącego chodnika.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczególowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

2.  Materiały
Materiały nowe nie występują. Do umocnienia skarp i dna rowu zostaną wykorzystane betonowe płyty
chodnikowe z rozbiórki przekładanego chodnika.

3.  Sprzęt
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparka podsiębierna,
- urządzenia kontrolno - pomiarowe
- zagęszczarka

4.  Transport
Elementy prefabrykowane - płyty chodnikowe można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.  Wykonanie robót
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie
rowu.
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane niżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204[1]: szerokość dna co najmniej 0,4m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od o,30m
od poziomu dna do niższej krawędzi górnej rowu.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
    -  w gruntach piaszczystych - 1,5%,
    -  w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2%,
    -  w gruntach gliniastych i ilastych - 3%,
    -  w gruntach skalistych  -  10%,
b) przy umocnionych skarpach i dnie
    -  matą trawiastą - 2%,
    -  darniną           -  3%,
    -  faszyną          -  4%,
    -  elementami betonowymi   -  10%,
    -  brukiem na podsypce cementowo-piaskowej  -  15%
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb rowu w
miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.  Kontrola jakości robót
Kontrola polega na sprawdzeniu:

-  szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm,

-  odchylenia linii w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm,
-  równość górnej powierzchni - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2m - 1 cm

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
- m (metr) remontowanego rowu,

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionego dna rowu
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8.  Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9.  Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

10.  Przepisy związane
1.  PN-B-11104:1960  Materiały kamienne.  Brukowiec
2.  PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Żwir i mieszanka
3.  PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Piasek
4.  PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.
Wymagania i badania przy odbiorze.
5.  PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań.
6.  PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe
7.  PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności
8.  BN-88/6731-08      Cement. Transport i przechowywanie
9.  BN-80/6755-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk. Krawężniki i obrzeża chodnikowe


