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Spis zawartości: 

 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

w zakresie remontu dróg wewnętrznych ulic: Wesoła, Wiśniowa i Makowa w miejscowości 

Milanówek, zgodnie z zakresami podanymi w przedmiarach dla wymienionych zadań. 

.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

 

W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzi: 

a) sporządzenie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia                            

robót z Zamawiającym /trzy ulice/; 

b) wykonanie progów zwalniających z kostki gr. 8cm na wyniesieniu i podłożu betonowym /trzy 

ulice/;  

c) przygotowanie i wyrównanie podłoża przed wykonaniem skroplenia /trzy  ulice/;   

d) wykonanie utwardzenia drogi poprzez wykonanie podwójnego skroplenia nawierzchni  

lepiszczem grubości 3-4cm wypełniony grysikiem /trzy ulice/; 

e) spadki jednostronne ulic: Wiśniowa, Wesoła i Makowa; 

f) wyrównanie i wyprofilowanie ręczne i mechaniczne  poboczy po zakończonych robotach 

budowlanych na jezdni /trzy ulice/; 

 

Kolejność realizacji inwestycji: 

1. Wybór Wykonawcy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót. 

3. Sporządzenie harmonogramu wykonania robót przez Wykonawcę. 

4. Przekazanie placu budowy. 

5. Wykonanie robót przez Wykonawcę. 

6. Odbiór robót. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 

Prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych . 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia i 

posiadające odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w zadania. 

Jednostka prowadząca roboty zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie środki techniczne 

użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 

 

 Wszelkie odpady powstające w wyniku wykonywanych robót należy zagospodarować zgodnie 

z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji.  

 

2. MATERIAŁY. 
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2.1. Źródła poszukiwań materiałów. 

 

Hurtownie materiałów budowlanych, kopalnie kruszyw. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów. 

 

Nie dotyczy. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. 

Materiały nie odpowiadające tym wymaganiom nie mogą być zastosowane. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Zmiany materiałów na równorzędne są możliwe jedynie za zgodą Inwestora. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Do wykonania robót przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

 sprzęt pomiarowy, 

 rozściełacz do mas asfaltowych 

 samochody samowyładowcze, 

 sprzęt ręczny, 

 zagęszczarki płytowe, walec lekki, średni stalowy gładki, 

 

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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z bieżącymi potrzebami w 

trakcie wykonywanych robót. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiałów na 

plac robót  będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. 

Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich 

uszkodzenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Do wykonania robót można przystąpić po przekazaniu placu robót Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z normami PN i BN oraz obowiązującymi 

przepisami. Osoby zatrudnione przy robotach powinny posiadać wymagane kwalifikacje i 

uprawnienia. 
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W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów B.H.P i PPOŻ. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną dobrą jakość Robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.   

 

Zamawiający  będzie przeprowadzał kontrolę robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 

dostarczonych na budowę . Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Zamawiający  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. 1.  

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.3. Dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę ( u Zamawiającego ) 

b) protokoły przekazania terenu robót, 

c) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję 

 

Przechowywanie dokumentów : 

Dokumenty  będą przechowywane w Urzędzie Miasta w Milanówka  w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla stron realizacji robót remontowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót nie wynikających z kosztorysu ofertowego z 

wyjątkiem robót zaakceptowanych przez Zamawiającego na piśmie. Zwiększona ilość Robót w 
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stosunku do kosztorysu ofertowego wykonania bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie 

może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Odbioru  robót dokonują uprawnieni  przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego  w uzgodnionym 

terminie. Z odbioru robót należy sporządzić protokół.  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi końcowemu, 

b) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbioru Robót dokonują przedstawiciele Zamawiającego. 

Gotowość Robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym 

Zamawiającego .Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia powiadomienia pisemnie o tym fakcie Zamawiającego..  

 

8.3. Przejęcie końcowe. 

 

Przejęcie robót przez Zamawiającego odbędzie się po jego pozytywnym odbiorze w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

8.4. Dokumenty do przejęcia końcowego robót. 

 zgłoszenie zakończenia robót; 

 aprobaty i atesty na zabudowany materiał, 

 dokumentacja geodezyjna powykonawcza  

 

8.5. Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym. 

 

Podstawą przejęcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym 24 miesięcznym jest dokonanie przeglądu 

obiektu pod względem jego prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności. Przegląd powinien 

odbyć się w uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie  oraz należy sporządzić 

protokół odbioru pogwarancyjny.  

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiązany od ich usunięcia w ustalonym 

terminie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren robót, 

 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatek VAT.  
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9.1. Ustalenia ogólne. 

 

Ustalenia ogólne określa Inwestor w SIWZ będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu w oparciu o 

ustawę o Pzp. 

 

9.2. Zaplecze Zamawiającego. 

 

Inwestor musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. 

 

9.3. Tablice informacyjne. 

 

W widocznym punkcie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną o realizowaniu zadania.  

 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

Przy realizacji niniejszego zadania nie występują zagrożenia opisane przez Ustawodawcę w RMI z 

dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych. 

Przygotowanie planu BIOZ należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 Prawo budowlane  

 Obowiązujące przepisy BHP. 

 Obowiązujące normy PN i BN.  

 

  

 

 

 


