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1. WSTĘP.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem Niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych :

związanych z budową budowy dwóch placów przeznaczonych do wstępnego przygotowania 
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr 524/17, 525/17, 
526/17, 668/17 i 669/19 obręb Urbanowice
w Tychach przy ul. Serdecznej

1.2. Przedmiot.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w związku z w/w budową.

1.3. Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objetych specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5. Określenia podstawowe.

1.5.1. Wykop fundamentowy...

dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która zawiera :

● rzuty i przekroje obiektów,

● plan sytuacyjno-wysokościowy,

● szczegółowe warunki techniczne wykonania robót jak wymagane zagęszczenie zasypki,
nasypu itp.

1.5.2. Pozostałe określenia podstawowe i  definicje wynikające z polskich norm,
przepisów i literatury technicznej:

● głębokość wykopu – róznica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

● wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niz 1 m.

● wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

● wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

● grunt skalisty – grunt  rodzimy,  lity  lub spękany o nieprzesunietych blokach,  którego
próbki  nie  wykazuja  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody
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destylowanej;  maja  wytrzymalość  na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  uzycia
środków  wybuchowych  albo  narzedzi  pneumatycznych  lub  hydraulicznych  do
odspojenia.

● ukop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w
obrębie obiektu kubaturowego.

● dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

● odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac związanych z tym obiektem.

● wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

I s=
pd
p ds

gdzie:

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,  okreslona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],
sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,  badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

● wskaźnik  różnoziarnistości –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U=
d 60
d 10

gdzie:

d 60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

● książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez
Wykonawce  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie
dodatkowych  załączników;  wpisy  w  książki  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora nadzoru,

● projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w części  ogólnej  oraz w niniejszej
specyfikacji i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiazek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz bedzie
unikac  uszkodzen  lub  uciazliwosci  dla  osób  lub  wlasnosci  spolecznej  i  innych,  a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczególny wzglad na:

c) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

d) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

f) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

g) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy,  które  w sposób trwaly  sa  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robót beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniona  jednostke,  jednoznacznie  okreslajaca  brak  szkodliwego  oddzialywania  tych
materialów na srodowisko.

Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich
szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan  technologicznych  wbudowania.  Jezeli  wymagaja  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialów od wlasciwych organów
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i  za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca  bedzie  utrzymywac  roboty  w  niezmienionym  stanie  do  czasu  odbioru
ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru  powinien  rozpoczac  roboty  utrzymaniowe  nie  pózniej  niz  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiazany jest  znac wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane
z  robotami  i  bedzie  w  pelni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  bedzie  przestrzegac  praw  patentowych  i  bedzie  w  pelni  odpowiedzialny  za
wypelnienie  wszelkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania  opatentowanych
urzadzen  lub  metod  i  w  sposób  ciagly  bedzie  informowac  Inspektora  nadzoru  o  swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA.

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skladowane  materialy,  do  czasu  gdy  beda  one
potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do robót i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z  Inspektorem nadzoru  lub  poza  terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byc przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy nasypów moga byc
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowia  nadmiar  objetosci  robót
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bedac nadmiarem objetosci
robót ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypów lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia równowaznej objetosci gruntów
przydatnych ze zródel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materialy  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byc  wywiezione  przez
Wykonawce  na  odklad.  Zapewnienie  terenów  na  odklad  nalezy  do  obowiazków
Zamawiajacego,  o  ile  nie  okreslono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatnosc wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest  zobowiazany do używania jedynie  takiego sprzetu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien
byc  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadac  pod  wzgledem  typów  i  ilosci
wskazaniom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ewentualnych wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli  dokumentacja  projektowa przewiduje  możliwość wariantowego użycia  sprzetu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i  uzyska  jego  akceptacje  przed  uzyciem sprzetu.  Wybrany sprzet,  po  akceptacji
Inspektora nie moze byc pózniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robót ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

● odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzedzia  mechaniczne,  mloty  pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

● jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,
równiarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

● transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe i tp.),

● sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie
wplyna  niekorzystnie  na  jakosc  wykonywanych  robót  i  wlasciwosci  przewozonych
materialów.

Liczba  srodków  transportu  bedzie  zapewniac  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
okreslonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bedzie  usuwac  na  biezaco,  na  wlasny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.

Wybór  srodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  byc  dostosowany  do
kategorii  gruntu  (materialu),  jego  objetosci,  technologii  odspajania  i  zaladunku  oraz
odleglosci  transportu.  Wydajnosc  srodków  transportowych  powinna  byc  ponadto
dostosowana  do  wydajnosci  sprzetu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materialu).

Zwiekszenie  odleglosci  transportu  ponad  wartosci  zatwierdzone  nie  moze  byc  podstawa
roszczen  Wykonawcy,  dotyczacych  dodatkowej  zaplaty  za  transport,  o  ile  zwiekszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnosc  za  dokladne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokosci  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzednymi  okreslonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostana, jesli  wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokosci  przez Inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji  lub odrzucenia materialów i  elementów
robót beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki  badan materialów i  robót,  rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji  i  przy  badaniach  materialów,  doswiadczenia  z  przeszlosci,  wyniki  badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  beda  wykonywane  nie  pózniej  niz  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegajace  pózniejszemu  zasypaniu
nalezy wyznaczyc przed przystapieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  byc  wykonane  z  dokladnoscia  do  +/–  5  cm  dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/– 10
cm. Róznice w stosunku do projektowanych rzednych robót ziemnych nie moze przekroczyc
+1 cm i – 3 cm.

Szerokosc wykopu nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/– 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny miec wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno róznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosc nierównosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych.

Niezaleznie  od  budowy  urzadzen,  stanowiacych  elementy  systemów  odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji  projektowej.  Wykonawca powinien,  o  ile  wymagaja  tego warunki
terenowe,  wykonac  urzadzenia,  które  zapewnia  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyc  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiazek  takiego  wykonywania
wykopów i  nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawac w calym okresie trwania robót
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntów i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak równiez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejacych zbiorników naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
byc poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów.

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umozliwiac  jego  prawidlowe  odwodnienie  w  calym
okresie trwania robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nalezy  zachowac  odpowiedni  spadek  podluzny  rowków
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wód z wykopu.

Zródla wody odsloniete przy wykonywaniu wykopów, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robót ziemnych.

ST - budowy dwóch placów przeznaczonych do wstępnego przygotowania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakosci,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) część ogólną wg postanowień w części ogólnej,

● organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

● organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

● bhp,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

● wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

● rodzaje  i  ilosc  srodków  transportu  oraz  urzadzen  do  magazynowania  i  zaladunku
materialów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

● sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ladunków  przed  utrata  ich  wlasciwosci  w  czasie
transportu,

● sposób  i  procedure  pomiarów  i  badan  (rodzaj  i  czestotliwosc,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urzadzen  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materialów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

● sposób postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robót.

Celem  kontroli  robót  bedzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiagnac zalozona jakosc robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robót i jakosci materialów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materialów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia  badan  w  celu  zademonstrowania,  ze  poziom  ich  wykonania  jest
zadawalajacy.

Wykonawca  bedzie  przeprowadzac  pomiary  i  badania  materialów  oraz  robót  z
czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  swiadectwa,  ze  wszystkie  stosowane
urzadzenia  i  sprzet  badawczy  posiadaja  wazna  legalizacje,  zostaly  prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor  nadzoru  bedzie  przekazywac  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzetu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociagniecia te beda tak
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powazne,  ze  moga  wplynac  ujemnie  na  wyniki  badan,  Inspektor  nadzoru  natychmiast
wstrzyma uzycie do robót badanych materialów i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc tych materialów.

Wszystkie  koszty  zwiazane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badan  materialów ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek.

Próbki beda pobierane losowo.

Inspektor  nadzoru  bedzie  miec  zapewniona  mozliwosc  udzialu  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawce do  badan  beda  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, które posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi  okreslonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

● Polska Norma,

● aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i które spelniaja wymogi
ST.

W przypadku materialów, dla których ww.  dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia  dostarczona  do  robót  bedzie  posiadac  te  dokumenty,  okreslajace  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczególna uwage nalezy zwrócic na:

● wlasciwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych,

● wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysieków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robót.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robót okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów.
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Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiarów

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3
Pomiar rzednych powierzchni wykopu 
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równosci powierzchni wykopu

6 Pomiar równosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3 m 
i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 
20 m

7
Pomiar spadu podluznego powierzchni 
wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 
20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego.

Szerokosc wykopu ziemnego nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz ±
10 cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga róznic sie od rzednych projektowanych o wiecej

niz –3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie  skarp  nie  moze  róznic  sie  od  pochylenia  projektowanego  o  wiecej  niz  10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Równość dna wykopu.

Nierównosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Równość skarp.

Nierównosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczac ± 10 cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie  materialy  nie  spelniajace  wymagan  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostana  odrzucone.  Jesli  materialy,  nie  spelniajace  wymagan  zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakosc robót i ustali zakres i wielkosc potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  bedzie  okreslac  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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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 beda wpisane do ksiazki obmiarów.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót.

Dlugosci  pomiedzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  beda  obmierzone  poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli inne dokumenty nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako dlugosc
pomnozona przez sredni przekrój wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru
w  wykopie  nie  jest  mozliwe,  nalezy  jak  ilosc  obliczac  wg  obmiaru  na  srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspólczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a
górne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, które maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

wg części ogólnej.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

wg części ogólnej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary  beda  przeprowadzone  przed  czesciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  beda  wykonane  w  sposób
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosci  beda  uzupelnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice moga byc
dolaczone  w formie  oddzielnego  zalacznika  do  ksiazki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

wg postanowień zawartych w części ogólnej (wymagania ogólne) specyfikacji technicznych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
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Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robót beda obejmowac:

● robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

● wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

● wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

● koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien ynikajacych z postepu
robót,

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oswietlenia,  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawezników,  barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

g) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniecie  tymczasowych  oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

h) usuniecie wbudowanych materialów i oznakowania,

i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

j) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

● PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntów.

● PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

● PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
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● PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

● BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

● PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty.

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pózniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

● Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 oz. 953).

● Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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11. Załączniki

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu

Gestosc
objetosciowa w sta-
nie naturalnym kN/

m3

Przecietne spulchnienie po
odspojeniu w % od

pierwotnej objetosci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioly lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardo-
plastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci
do 30 mm 12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25

3 Piasek gliniasty, pyl i lessy malowilgotne, pólzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ciezka i ily wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez glazów 19,6 od 20 do 30

Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6

Popioly lotne zlezale 17,7 od 20 do 30

19,6

4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,

stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina ciezka i ily malowilgotne, pólzwarte i
zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do
10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do
50 kg 16,7 od 25 do 35

Ilolupek miekki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

5 Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45

19,6

Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 20,6 od 30 do 45
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10¸30% objetosci gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad
90 mm 17,7 od 30 do 45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle miekkie lub sredniotwarde slabo spekane 16,7 od 30 do 45

22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ily przewarstwione lupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6

Ilolupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45

Zlepience slabo scementowane 20,6 od 30 do 45

Gips 21,6 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45

6 Ilolupek twardy 26,5 od 30 do 45

Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50

Zlepience otoczaków glównie skal osadowych 21,6 od 30 do 45

Anhydryt 24,5 od 45 do 50

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50

Zlepience z otoczaków glównie skal osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50

Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50

Magnezyt 28,4 od 45 do 50

Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50

8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50

Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50

Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Zlepience z otoczaków skal glównie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50

Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50

Serpentyn 24,5 od 45 do 50

Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50

Gnejs 25,5 od 45 do 50

10 Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
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26,5

Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50

Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50

Porfir 24,5 od 45 do 50

Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50

Granitognejs 25,5 od 45 do 50

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50

Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 45 do 50

Gabro 26,5 od 45 do 50

Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50

Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materialów na warstwy nasypów przed
ich  zageszczeniem,  wieksze  wartosci  przy  obliczaniu  objetosci  i  ilosci  srodków
przewozowych.
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Tablica 2. Podzial gruntów pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp.
Wyszczególnienie 
wlasciwosci

Jednostki Grupy gruntów

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu – rumosz niegliniasty – piasek pulasty malo wysadzinowe

– zwir – zwietrzelina gliniasta – glina piaszczysta 
zwiezla, glina zwiezla, 
glina pylasta zwiezla

– pospólka – zwir gliniasty – il, il piaszczysty, il 
pylasty

– piasek gruby – pospólka gliniasta bardzo wysadzinowe

– piasek sredni – piasek gliniasty

– piasek drobny – pyl, pyl piaszczysty

– zuzel nierozpadowy – glina piaszczysta, 
glina pylasta

– il warstwowy

2 Zawartosc czastek %

<= 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30

<= 0,02 mm < 3 od 3 do 10 > 10

3 Kapilarnosc bierna 
H

kb

m < 1,0 >=1,0 > 1,0

4 Wskaznik piaskowy 
WP

> 35 od 25 do 35 < 25
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