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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla     
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  które zostaną    
wykonane dla  

MIASTA  RADYMNA 
ul.  Lwowska  20 

RADYMNO 
 
2.  Projekt  obejmuje;  
     Wykonanie nowego chodnika (pasażu pieszego) nad zalewem w m. Radymno. 
     Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych oraz Kontraktowych  
     i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót.  
3.  Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
     z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
     1.  Przekazanie Placu Budowy. 
         Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren       
         budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   
         przez wskazanie lokalizacji robót oraz reperów,  Dziennik Budowy oraz  egzemplarz   
         Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.   
      2. Dokumentacja Projektowa 
         Dokumentacja jest w posiadaniu Inwestora do wglądu przez zainteresowanych Kontrahentów   
 4.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
     Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane     
     przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
     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 Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może     
     wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien     
     natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.   
     W przypadku rozbieżności - opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.     
     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  
     i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,     
     od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy   
     materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 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 ST, i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli,    
     to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
5.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
     Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie     
     trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia     
     uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji     
     ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót     
     projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
     W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie       
     tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,     
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     zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe     
     warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze   
     względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą     

akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i odpowiednich ilościach  tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy     
     dotyczące ochrony środowiska naturalnego a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 27.04.2001r.     
     Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr ll5, poz. 1229). 
     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 własności społecznej i innych, a wynikających ze     
         skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
7.  Ochrona przeciwpożarowa 
     Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny      
     sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,  
     w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach. 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.  
8.  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. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim     
     harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane  
     w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić   
     Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. 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 podziemnych wykazanych w dokumentach    
     dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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. 
10. Ochrona i utrzymanie robót. 
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia     
      używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez    
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       Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.     
       Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy     
       były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
       Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
       i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
       i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas     
       prowadzenia robót.  
12.  Równoważność norm. 
       Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają     
       materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać     
       postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
       o ile w kontrakcie 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 zasadniczo równy łub wyższy poziom wykonania niż powołane     
       normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 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 co najmniej na  
       7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. 
       W przypadku kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają      
       zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm   
       powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN-PN   
       czy  PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 
 
2.    MATERIAŁY 
1.    Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów     
       przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące    
       proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
       i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora     
       nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że      
       materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji     
       Technicznych w czasie postępu robót.  
2.    Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 
       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie       
       materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez     
       Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed     
       rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty  
       z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji     
       do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie     
       wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie   
       wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane   
       z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc     
       pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji     
       terenu po ukończeniu robót o ile tego rodzaju zalecenia wyda Inspektor nadzoru w uzgodnieniu  
       z Inwestorem. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub  
       z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład    
       odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na     
        to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  
        w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  w Kontrakcie. Eksploatacja     
        źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym   
        obszarze. 
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3.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu     
       Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru    
       zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały   
       zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
4.     Przechowywanie i składowanie Materiałów 
       Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne    
       do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 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. 
 
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 ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;  
       w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 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 Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.       TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz  
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 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, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych  
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
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5.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
1.  Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z Projektem 
Budowlanym i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

 2.  Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru zezwoli do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a/  zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt.1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

            Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań technicznych będą odrzucone. 
 
6.     OBMIAR ROBÓT 
 1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, 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 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji przez Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.     ODBIÓR ROBÓT 

1. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu,  

1.  Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zatrzymania ogólnego  
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 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 Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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              2. Odbiór  częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 3. Odbiór końcowy 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 Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego 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 ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
4. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 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 Kontraktu. 
 2/  Specyfikacje Techniczne  
 3/  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 5/  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
 6/  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
 8/  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   
         telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
                 i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
 9/  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 10/ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

2.  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  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.  
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II. ROBOTY  DROGOWE. 
 
1.   „PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA” 
 
1. Wykonanie robót   
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 
za zgodą inspektora nadzoru., w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie 
oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez inspektora nadzoru., dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia określonego normą. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w normie. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem  
i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż +10 cm i -5 cm. Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm.  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  
o więcej niż ± 5 cm Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinien być mniejszy 
od podanego w normie. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według normy. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

2.  Przepisy związane 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

2.  „WARSTWA ODSĄCZAJĄCA” 

 
1. Wykonanie robót. 
Warstwy odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie  
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi  
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1].  
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  
-5 cm. Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać  +1 cm i -2 cm. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  
o więcej niż ± 5 cm. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej  
z tolerancją +1 cm, -2 cm. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony  
wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 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. 
 
5. Przepisy związane.  
 
1. 

 
PN-B-04481 

 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .  

Żwir i mieszanka 
   
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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3. „PODBUDOWA  z  KRUSZYW” 

1. Właściwości kruszywa 

    Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasad
-

nicza 

pomo
c-

nicza 

zasad
-

nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-

64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 
7 Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
PN-B-
06714 

-39 [11] 
10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

 
11 

 
Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, 
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%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,03 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

PN-S-
06102 
[21] 

2.  Ogólne zasady wykonania robót 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 

     Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności      
     optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  
     Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.      
     Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka     
     powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy     
     wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy     
     osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać     
     przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

3. Utrzymanie podbudowy.  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
 
4.    „OBRZEŻA BETONOWE” 

1. Betonowe obrzeża chodnikowe 

    Do wykonania robót według niniejszej SS^T powinny być użyte obrzeża niskie (On), gatunku 1      
    (G1) według BN-80/6775-03/04 [9]. 

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

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 
8 
8 

20 
20 

3 
3 

 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 
    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 3. 

Tablica 3. 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 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

 

2. 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, 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. 

3. Badania przed przystąpieniem do robót 

    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych      
    do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi   
    nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie     
    oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach  
    i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości     
    uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do  
    1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy     
    przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub   
    taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów    
    wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek  
    z dokładnością do 1 mm.  Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w p. 2. 
 
 
1.  „NAWIERZCHNIE   z   BRUKOWEJ    KOSTKI   BETONOWEJ” 
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1. Wstęp 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
2. Materiały 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości             ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
Kolor kostek zastosowany do wbudowania to: szary  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza  
niż 60 MPa. Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy i wynosić 
nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie  
z wymaganiami polskiej normy. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
3. Wykonanie robót 
Kostka betonowa zgodnie z projektem ułożona na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość podsypki 
po zagęszczeniu określa projekt budowlany. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona  
i wyprofilowana. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1,0 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić suchym piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. 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 brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.   
4. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową  
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. Spadki poprzeczne 

nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%.   
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 


