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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac przewiduje się następujący zakres robót: 
 
� Rozebranie i ponowne ułoŜenie fragmentów nawierzchni z 

kostki brukowej w miejscu przebiegu trasy kablowej; 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych 

Robót są przedstawione Projekcie Budowlanym nr 1509/02/16: PROJEKT 
BUDOWLANO – WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
DLA GMINY SUSZEC W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. 

1.4. Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 
“Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z 
wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Dokumentacja. 
  Patrz ST – 0 Wymagania ogólne. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Przy transporcie i magazynowaniu materiałów naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń producenta zawartych w kartach, aprobatach 
technicznych, instrukcjach stosowania itp.  

2.4. Transport materiałów. 
  Transport materiałów powinien odbywać się po drogach 
publicznych pojazdami przystosowanymi do tego celu.  
  Masa ładunków przemieszczanych przy uŜyciu środków 
transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub 
udźwigu danego środka transportowanego. Masa i rozmieszczenie 
ładunków na środkach transportowych powinno zapewnić bezpieczne 
warunki przewozu i przeładunku. 

2.5. Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.5.1.  Kostki betonowe. 
 Wg. PN – EN 1338: 2005/AC: 2007 „Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań” 
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  Wysokość kostki – do odtworzenia; 
  Kolor – do odtworzenia;  
  Wzór – do odtworzenia;   
  Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne 
określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:  

Tolerancje wymiarowe: długość: 
                                       szerokość: 
                                       wysokość: 

± 2 mm, 
± 2 mm, 
± 3 mm, 

Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 

Mrozoodporność  Klasa 3 (D) 

Wytrzymałość na rozłupywanie 
charakterystyczna 

≥ 3,6 MPa 

Ścieralność Klasa 4 (I) 

Odporność na poślizg / poślizgnięcie  Zadowalająca 

Zawartość azbestu Brak 

Współczynnik przewodności cieplnej  1,42 W/mK 

Reakcja na ogień Klasa A1 

 

2.5.2. KrawęŜniki.  
 Wg. PN – EN 1340: 2004/AC: 2007 „KrawęŜniki betonowe. Wymagania 
i metody badań”. 
 
Tablica 4. Dane techniczne: 
 

Nazwa Cechy 

Nazwa wyrobu 20 x 30 x 100;  

Materiał Beton 

Kolor Szary 

Wysokość modularna 300 mm; 220 mm 

Szerokość modularna 150 mm 

Długość modularna 1000 mm 

Wysokość rzeczywista 300 mm, 220 mm 

Szerokość rzeczywista 150 mm 
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Długość rzeczywista 1000 mm 

Masa 90 kg 

Mrozoodporność klasa 3 oznaczenie D 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Wytrzymałość na zginanie Klasa 1 oznaczenie S - 3,5 MPa 

Odporność na ścieranie Klasa 4 oznaczenie I 

Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

Zadowalająca 

Trwałość 

Przy działaniu normalnych warunków zewnętrznych 
zachowują zadowalającą wytrzymałość w ciągu całego 
okresu uŜytkowania pod warunkiem, Ŝe są poddawane 

normalnej konserwacji. 
  

2.5.3. Piasek. 
 Spełniający wymagania PN – EN 12620 „Kruszywa do betonu” oraz PN 
– EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym”.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robot.  
  Sprzęt słuŜący do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

  Maszyny i urządzenia naleŜy eksploatować zgodnie z instrukcjami 
obsługi tych urządzeń. 

  Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w 
stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej uŜytkowanie ich bez 
przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko 
w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
  Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.Ogólne wytyczne układania krawęŜników. 

� KrawęŜniki naleŜy układać na ławie betonowej z oporem lub ławie 
betonowej z oporem. Rodzaj łatwy i jej parametry naleŜy dobrać 
stosownie do projektowanych parametrów drogi oraz warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie, 
co 50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą naleŜy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. 

� Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych naleŜy wykonać na 
zaprawie cementowo-piaskowej od 1- 2 do 1- 6, której grubość 
winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. UmoŜliwia to niezaleŜne 
odkształcanie się krawęŜników i ławy spowodowane róŜnicami 
temperatur w róŜnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu 
krawęŜników. 

� Przy układaniu krawęŜników naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna 
szczelina powinna mieć 5 mm. Dopuszcza się jednakŜe szczeliny do 
10 mm. Przy krawęŜnikach posiadających odstępniki ich grubość nie 
jest toŜsama z szerokością spoin, mają one tylko uniemoŜliwi ć 
układanie krawęŜników na tzw. "styk". 

� Szczeliny pomiędzy krawęŜnikami moŜna wypełniać tylko 
elastyczną masą do spoin, odporną na warunki atmosferyczne. 
Spoiny winny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

� Pozostałe warunki techniczne ustawiania krawęŜników, nie ujęte w 
niniejszym opracowaniu, naleŜy realizować w oparciu o normę PN – 
EN 1340: 2004 – KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
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5.2. Koryto pod nawierzchnie. 
� Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w projekcie.  

� Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

5.3. Układanie nawierzchni z kostki betonowej.  

� UłoŜenie podsypki piaskowej o gr. 5 cm. Na podsypkę naleŜy 
stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN – EN 12620:2004. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 

� Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 

� Spoiny kostki wypełnić piaskiem o granulacji 0÷2 mm 
� Posadzki z kostek układanych na piasku mogą być wykonywane w 

temperaturze nie niŜszej niŜ 0 oC, z tym, Ŝe ani podłoŜe ani podkład 
z piasku nie powinny być zamarznięte.  

� Powierzchnia nawierzchni powinna być równa i stanowić 
płaszczyznę poziomą albo o określonym w Dokumentacji 
Projektowej spadku. Prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a 
posadzką nie powinny być większe niŜ 5 mm. 

� Ubijanie kostki na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin 
piaskiem:  

o Kostkę na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem 
naleŜy ubijać trzykrotnie.  

o Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i 
wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. 
ObniŜenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno 
wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 

o UłoŜoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku, 
polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. 
Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, 
aby kaŜda kostka była widoczna, po czym naleŜy przystąpić do 
ubijania. 
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o Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o cięŜarze 
ok. 30 kg uderzając ubijakiem kaŜdą kostkę oddzielnie. Ubijanie 
w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawęŜnika do środka 
jezdni. Drugie ubicie naleŜy poprzedzić uzupełnieniem spoin i 
polać wodą.  

o Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostki do 
wymaganego przekroju poprzecznego i podłuŜnego. 

� Wypełnienie spoin: 

o Wypełnienie spoin piaskiem moŜna stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce 
Ŝwirowej lub piaskowej. 

� Pielęgnacja nawierzchni: 

o Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione 
zaprawą cementowo – piaskową polega na polaniu nawierzchni 
wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię 
naleŜy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności 
przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zaleŜności 
od warunków atmosferycznych nawierzchnię naleŜy oczyścić 
dokładnie z piaski i moŜna oddać do ruchu.  

� Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i 
pokryte warstwą piasku moŜna oddać natychmiast do ruchu. Piasek 
podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni 
moŜna uznać za ukończoną.  

6. DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z KONTROL Ą BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

� Zgodności wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru; 

 
  Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do 
kontroli wszystkich etapów realizacji prac, a takŜe sprawdzenia jakości i 
pochodzenia stosowanych materiałów.  

�  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
o  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 

wyroby posiadają aktualną Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności 
lub Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa.  
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o  Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisane do dziennika budowy. 

6.2.Certyfikaty i deklaracje. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.3.Dokumentacja budowy. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.4.Kontrola jako ści materiałów i wyrobów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.5.Badanie nawierzchni w czasie prac. 

6.5.1. Sprawdzanie podłoŜa. 
  Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.  
  Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
- głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
- o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm,  

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.5.2. Sprawdzenie podsypki. 
  Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST 

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
  Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płytek 
lastrykowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:  

- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania,  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 
zachowany, 

6.6.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

6.6.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. 
  Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
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6.6.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego. 
  Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą 
niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 
  Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem 
z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 

6.7. Badania ułoŜenia krawęŜników. 

6.7.1. Sprawdzenie koryta pod ławę.  
� NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie 

wykopu.  
� Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa 

powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.7.2. Sprawdzenie ław. 
� Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

 
o Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją 

projektową.  
  Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 
projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na 
kaŜde 100 m ławy.  
o Wymiary ław.  
   Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 
punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  

− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

o Równość górnej powierzchni ław.  
   Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie 
w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  
  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie 
moŜe przekraczać 1 cm.  
o Zagęszczenie ław.  
  Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m.  
o Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
  Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie 
moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
ST – 5. NAWIERZCHNIE  

 

Strona 13

6.7.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników. 
� Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:  
o Odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej;  
o Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej;  
o Równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez 

przyłoŜenie łaty;  
o Dokładność wypełnienia spoin. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość; 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1.Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
  Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
  Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów 
inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów 
zostaną wpisane do KsiąŜki Przedmiarów stanowiącej załącznik do 
Dokumentacji Projektowej.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych 
w Przedmiarze Robót. 
  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 Księgi Obmiaru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
  Sprawdzenie przygotowania do odbioru dróg polega na 
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców 
zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu drogi.  

8.1. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych 
podbudowy 

8.1.1. Spadki poprzeczne podbudowy.  
  Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją 0,2%.  
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8.1.2. Grubość podbudowy.  
  Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej 
o więcej niŜ: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm. 

8.2.Odbiór techniczny – częściowy nawierzchni. 
o  W ramach odbioru częściowego naleŜy:  

o Sprawdzić czy odbierany element nawierzchni jest wykonamy 
zgodnie z Dokumentacją oraz z ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. 

o Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części drogi z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy.  

o Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
nawierzchni z Dokumentacją i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków nawierzchni, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu naleŜy załączyć 
protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

o  W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 
naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  

8.3.Odbiór techniczny - końcowy nawierzchni.  
o Odbiór nawierzchni: 

o stan powierzchni nawierzchni charakteryzuje się brakiem 
nierówności,  

o W ramach odbioru końcowego naleŜy:  
o sprawdzić czy nawierzchnia jest wykonana zgodnie z 

Dokumentacją Projektową; 
o sprawdzić zgodność wykonania odbieranej nawierzchni z 

wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

o sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
o sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych,  
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o Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem 
nawierzchni do uŜytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania nawierzchni do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia.  

o  Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania nawierzchni do 
uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy 
przeprowadzić ponowny odbiór drogi.  

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.2. Dokumenty związane. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montaŜowych tom I „Budownictwo Ogólne” 
� Zalecane normy: 

- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem 
normy polskie (PN) i branŜowe (BN).  
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