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TYTUŁ OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP W STANICY

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice 

ZAKRES ROBÓT [WSPÓLNY SŁONIK ZAMÓWIEŃ WG KODYFIKACJI CPV]:

45113000-2 Roboty na placu budowy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112500-0 Usuwanie gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SPIS SPECYFIKACJI :

SST  00 - WYMAGANIA OGÓLNE
SST  01 - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST  02 - ROBOTY ZIEMNE
SST  03 - PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
SST  04 - ZIELEŃ

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej 
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Stadium i zakres: 
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  ogólna  wykonania  i  odbioru  robót,  realizowanych  w  ramach  zadania
inwestycyjnego: 
"Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP w Stanicy”
2. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa z Inwestorem nr IZP.47.2015 z dnia 31.08.2015 r. 
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia dokonane z Inwestorem

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu budowy fragmentu drogi pożarowej przy budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy. 
Zakres robót:

Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe w zakresie zagospodarowania terenu:
• demontaż  nawierzchni  częściowo  utwardzonej,  oczyszczenie  terenu  (istnieją  droga  dojazdowa  od  strony

wschodniej),
• wykopanie krzewów przeznaczonych do wycinki,

Projektowane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu:
• budowa nawierzchni utwardzonych w  tym zapewnienie drogi pożarowej,
• nasadzenia krzewów,
• wykonanie nawierzchni trawiastej.

5. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

5.1. ZAWARTOŚĆ CAŁEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMÓW:

Tom II.A – projekt architektoniczno-budowlany branży architektonicznej 
Tom III.B – informacja BIOZ
Tom II.A/s – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branży architektonicznej
Tom II.A/p – przedmiar robót branży architektonicznej
Tom II.A/k – kosztorys inwestorski

5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT  Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość prac i  ich zgodność z dokumentacją kontraktową i  techniczną,  specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle
według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać łącznie.  W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
2. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
3. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
4. obiekt małej architektury,
2.budynku - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada dach i fundamenty 
3.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego
4.teren  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
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lub rozbiórce obiektu budowlanego
6.certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikacji
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
7.deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną
8.dokumentacji  projektowej  -  należy  przez  to  rozumieć  służącą  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót
budowlanych,  dla  których jest  wymagane pozwolenie na budowę - składa się  w szczególności  z:  projektu budowlanego,
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do
stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową
11.dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania robót.
12.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i  wykonuje
bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania
robotami  i  do występowania  w jego  imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,  ponoszącą ustawową odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
14.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU
15.materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  tworzywa  i  wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. 
16.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych
przedmiarem
17.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  należy  przez  to  rozumieć  nieformalnąnazwę  odbioru  robót  ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
Odbiorem częściowym nazywa się  także odbiór  części  obiektu budowlanego wykonywanego w stanie  nadającym się  do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"
18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru
inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót
budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 
20.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis,  oraz
wskazanie szczegółowych „ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
21.wspólnym  słowniku  zamówień  -  należy przez  to  rozumieć  system klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  ze  słownika  uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosownie do
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  „Polskie  prawo  zamówień  publicznych"  przewidziało  obowiązek  stosowania
klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r
22.zarządzającym  realizacją  umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną  określoną  w  istotnych
postanowieniach umowy,  zwaną dalej  zarządzającym, wyznaczoną przez Zamawiającego,  upoważnioną do nadzorowania
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu  pożądanego  standardu
wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  oraz  składu  chemicznego  założonych  w  dokumentacji
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
•Spełnienia tych samych właściwości technicznych
•Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny,
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technologia wykonania)
•Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem
każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle
produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,  atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i  próbek do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć,  że
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła,  włączając  te,  które
zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek
dostarczenia zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych.
Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

7.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności.
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  wykonawca  ma
obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i
producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

7.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badań lub certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie
z dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów z  warunkami  podanymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

7.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów,
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  budowie,  były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili  być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji  przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy,  lub poza placem budowy,  w miejscach zapewnionych przez
wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w
projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  zarządzającego
realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
8. SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
10. WYKONANIE ROBÓT

10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego
realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego
będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy,  który w razie potrzeby będzie służył
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w
normach i  wytycznych wykonania i  odbioru robót.  Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględnia
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest również
teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczną
2)kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez  zamawiającego  dla
umożliwienia prowadzenia robót.

10.4. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez
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cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.
Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i
pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników terenu  w  sposób
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego,
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem MI.

10.5. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz,
które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na  planie  zagospodarowania  terenu dostarczonym przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu  budowy,
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

10.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych  we  wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe  w wyniku pożaru,  który mógłby powstać w okresie realizacji  robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów,  które wpływają na trwałe zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących promieniowanie w ilościach
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi  uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANIZACJI ROBÓT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
• projekt organizacji robót,
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• program zapewnienia jakości.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
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-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

10.8.3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANIA
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej
oraz ustaleń  zawartych  w umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien
wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań
kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

10.8.4. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,
-ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
-sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania
na budowie
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
•Dokumenty wchodzące w skład umowy;
•Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
•Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
•Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
•Protokoły odbioru robót,
•Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
•Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
•Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
•Opinie ekspertów i konsultantów,
•Korespondencja dotycząca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
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10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA 
BUDOWY

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  na  polecenie
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i
zaadresowane zgodnie z umową.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w
skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków
lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki
lub braki  w nich zawarte.  Zarządzający realizacją  umowy zajmie się przedłożonymi  materiałami możliwie jak najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  Zwłoka wynikająca z ewentualnej  konieczności
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze  wszystkich
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu
standardowej kserokopiarki,  wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze powinny być  dokładne,  wyraźne i  kompletne.  Powinny zawierać  wszelkie  niezbędne informacje,  w tym
dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji:
2. Nr umowy:
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4. Tytuł dokumentu
5. Numer dokumentu lub rysunku

6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi  inaczej,
rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione
są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji  składanych dokumentów przez
nadzór autorski.

10.9.6.  AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji
winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  niniejszej
specyfikacji,  wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i
finansowania,  zgodnie z  wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót  może być aktualizowany przez
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń,
lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.
Wykonawca winien  przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy aktualizowane na bieżąco rysunki  powykonawcze,  co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ
Wykonawca dostarczy,  przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji  w zakresie eksploatacji  i
konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym
zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje  te  winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla  wykonawcy za  wykonane roboty  przekraczające
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poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych
instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2.Spis treści
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Właściwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Środki ostrożności
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe  z  numerami  części,
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i
zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

10.9.9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ BUDOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w
ramach kwoty ryczałtowej,  przewidzianej  w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
11. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia
jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

11.1. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca
ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

11.2. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branżowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją  umowy będzie  miał  nieograniczony dostęp  do pomieszczeń laboratoryjnych  w celu ich inspekcji.
Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
12. OBMIARY ROBÓT

12.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i  terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3,
jako  długość  pomnożona przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę,
muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania płatności na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy.
Obmiary będą także  przeprowadzone przed częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a  także  w przypadku wystąpienia
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  wykonywaniu,  lecz  przed
zakryciem.
13. ODBIORY ROBÓT
Zasady odbioru robót określa umowa.
14. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa.
Wszystkie roboty należy wykonać z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje  prawne i  wytyczne,  które są w jakiejkolwiek  sposób związane z  prowadzonymi  robotami  i  będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie przestrzegał  praw autorskich i  patentowych.  Będzie w pełni  odpowiedzialny za spełnianie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:  
"Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP w Stanicy”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45113000-2 Roboty na placu budowy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• zabezpieczenie placu budowy;
• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów;
• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego;
• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych;
• przygotowanie obiektów placu budowy;
• wytyczenie geodezyjne i pomiary
• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Rozwiązania  techniczne stanowiące  podstawę  do  wykonania  wyżej  wymienionych  robót  powinny  być  opracowane przez
wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac budowy przed dostępem
osób  trzecich.  Dobór  materiałów  ogrodzeniowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy  po  uprzednim  uzgodnieniu  z
zamawiającym. 
Do pozostałych prac należy użyć odpowiednich materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
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, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
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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.
Przed  rozpoczęciem  pracy  i  przed  każdorazową  zmianą  załogi  sprzęt  i  urządzenia  należy  sprawdzić  pod  względem
sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu zagrażające bezpieczeństwu
powinny być  zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. Przeciążenie  sprzętu  zmechanizowanego i  pomocniczego
ponad  dopuszczalne  obciążenie  robocze  jest  zabronione.  Naprawa,  smarowanie  i  czyszczenie  sprzętu  powinny  być
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione.
Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać  do wykonywania robót budowlanych narzędzi  uszkodzonych oraz nie
odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta
nie  przewiduje  innych  terminów  kontroli  ich  sprawności  technicznej.  Wyniki  kontroli  narzędzi  roboczych  powinny  być
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
W przypadku gdy do wykonywania robót  ma być  użyty sprzęt o złożonej  konstrukcji  powinny być  dostarczone dla  niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze
technicznym powinny być  dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  Sprzęt  zmechanizowany i
pomocniczy powinien mieć  trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne. Sprzęt zmechanizowany
znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniany osobom nie stanowiącym jego bezpośredniej obsługi,
na widocznym miejscu należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  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 w umowie.  Przy ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w szczególności :

• ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i zapobieżenia niebezpieczeństwu
jakie  może  zagrażać  w  czasie  wykonywania  robót  osobom  mającym  dostęp  do  miejsca  wykonywania  robót;
ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie
mniej niż 1,50m; 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie
mniejszej niż 1 m

• w  przypadku  konieczności  zajęcia  sąsiadujących  z  placem  budowy  terenów  ulic  lub  placów  ogólnego  użytku,
wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie zezwolenia wydających;

• wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów
drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem;

• wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów
oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;

• w  razie istnienia  napowietrznych  linii  energetycznych i  niemożliwości  ich  usunięcia,  zabezpieczyć  przewody we
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia
placu budowy i miejsc pracy;

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach;
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące do potrzeb pracowników

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń  oraz przygotować miejsce do
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składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
• usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmiotu mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać

wykonywanie robót.

Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych
Na terenie budowy należy wykorzystać  istniejącą  sieć  dróg stałych i gruntowych oraz uzupełnić  ją  drogami tymczasowymi,
wykonanymi  na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać  przed rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz  drogi  w  obrębie  placu  budowy  powinny  mieć  utwardzoną  nawierzchnię,  dostosowaną  do  środków transportowych,
przewidzianych obciążeń  i intensywności  ruchu. Do utwardzenia nawierzchni  dróg dojazdowych można zastosować  masy
bitumiczne  układane  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu,  drogi  w  obrębie  placu  budowy  mogą  być  wykonane  z
prefabrykatów żelbetowych.
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom :

• ciąg  pieszy powinien być  wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość  ciągu powinna wynosić  co
najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

• przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oświetlone.

Obiekty placu budowy
Budynki  tymczasowe,  niezbędne  na  placu  budowy,  powinny  być  grupowane  w  jednym  obszarze  placu  z  zachowaniem
przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna być  dostosowana do
liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się  na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być  chronione i wyposażone na wypadek pożaru.
Sprzęt  przeciwpożarowy  podręczny  powinien  znajdować  się  wewnątrz  obiektu  (gaśnice)  oraz  przy  obiekcie  (skrzynie  z
piaskiem,  bosaki,  hydrant  ).  Instalacja  odgromowa  obiektów  powinna  być  dostosowana  do  kategorii  niebezpieczeństwa
obiektu.
Każdy obiekt  placu budowy powinien być  odpowiednio oznakowany.  Ostrzeżenia powinny być  umieszczone na tablicach
ustawionych  przy  drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  do  osób
przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na
tablicy informacyjnej  jak i  przy drzwiach wejściowych do obiektu.  Tablice informacyjne i  znaki  ostrzegawcze powinny być
umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny być oświetlone.
Wytyczenie geodezyjne i obmiary
Wymagania ogólne
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z wymaganiami  obowiązujących PN i  EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i  K.
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i  pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i  zastabilizować w terenie punkty
główne  obiektów  budowlanych  oraz  punkty  wysokosciowe  (repery  robocze)  dla  każdego  punktu  charakterystycznego
inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejecie tych punktów powinno być
dokonane w obecności Inżyniera/inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera /inspektora
nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być
usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji projektowej
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inżyniera/inspektora  nadzoru.
Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez
Inżyniera/inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera/inspektora  nadzoru,  zostaną  wykonane  na  koszt
Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  ze  roboty  dodatkowe  w  takim  przypadku  obciąża
Wykonawce. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez  Inżyniera.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę wszystkich  punktów pomiarowych  i  ich
oznaczę  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez
Wykonawce świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie inne prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą do
obowiązków Wykonawcy.
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla obiektów technologicznych
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji  państwowej i  innej
osnowy  geodezyjnej  określonej  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  oparciu  o  informacje  przekazane  przez  Inżyniera.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne
punktów na osi należny wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji.
Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i  inne punkty główne powinny być za stabilizowane w sposób trwały,  a także dowiązane do
punktów pomocniczych,  położonych poza granica robót  ziemnych.  Repery robocze należy założyć  poza granicami  robót
związanych  z  wykonaniem  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  i  obiektów towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.  O ile brak takich punktów, repery
robocze należy założyć  w postaci  słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,  osadzonych w gruncie w
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sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taka
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu
do  reperów  państwowych.  Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
Tyczenie osi trasy 
Tyczenie osi  trasy należy wykonać w oparciu  o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji
projektowej.  Os trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i  w punktach pośrednich w odległości  zależnej  od
charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy,  lecz  nie  rzadziej  niż  co  50  metrów.  Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych ST. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granica robót.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiająca  wszystkie  obiekty  tak,  jak  zrealizował  je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji,  wymiarów  i  detali
wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.

5.3. ZAKRES PRAC
• ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
• wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy
• wyznaczenie miejsca składowania materiałów
• wytyczenie geodezyjne

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego zadania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
terenie budowy.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe obejmują:
dostarczenie niezbędnych materiałów i  urządzeń. Rozbiórka elementów.  Wywóz elementów na odpowiednie składowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji.  Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze
stanowiska  pracy  materiałów będących  własnością  wykonawcy.  Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część
rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać łącznie.  W przypadku nie wystąpienia danej pozycji  w jakiejkolwiek
części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze robót,  którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji  nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi
zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi

zmianami),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 02
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  wykopów
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących inwestycji: 
"Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP w Stanicy”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wszystkich wykopów wraz z robotami towarzyszącymi oraz odwodnieniem wykopów.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie:

• wykopów w gruncie

• odwodnienia wykopów

• podsypek i nasypów

• podkładów żwirowych

• zasypek

• transportu gruntu

• niwelacji terenu

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwiązań projektowych.
Głębokość wykopu - Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.
Odkład - Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian  wykopów -  Umocnienie  ścian  wykopów  zgodne  z  wymogami  przepisów  bhp  gwarantujące  pełne
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej,  określona w normalnej próbie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru:
U = d60 / d10 gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wykopów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót
oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i  poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie miejsce składowania lub utylizacji gruntu należy do obowiązku wykonawcy.
Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakich-
kolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez sie-
bie 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, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nad-
zoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrę-
bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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 materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zasady wykorzystania gruntów
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objęto-
ści robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wy-
konanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie te-
renów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarz-
nięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na własności
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajność sprzętu używanego przez Wykonawcę będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt bę-
dący 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 Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien
dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

• do odspajania gruntów - spycharki i koparki itp.
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• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.

• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne walce

• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, ścianki szczelne.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu,  jego  objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykopów. 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 w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 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  powinien  dysponować  następującym,  sprawnym
technicznie sprzętem: 
Sprzęt do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odległość do 100 m spycharka. Inny sprzęt zaakceptowany
przez Zarządzający realizacją umowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie wykopów
Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch podstawowych metod:

• czołową (poprzeczną),  która  stwarza  możliwość  wykonania  wykopów  o  dużych  głębokościach,  lecz  o  małej
szerokości;  metoda  ta  wykorzystywana  jest  przeważnie  przy  wykonywaniu  wykopów  pod  wszelkiego  rodzaju
instalacje  podziemne,  przy  poprzecznym  przerzucie  odspojonej  ziemi  oraz  przy  innych  głębokich  wykopach  o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki.

• warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty ziemne warstwami
o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko – zgarniarek) lub
przy użyciu  koparek,  kopiąc  wykop o  szerokości  i  głębokości  równej  zasięgowi  ramienia  koparki,  poszerzając  i
pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po szczegółowym
przeanalizowaniu  warunków  terenowych  (zwłaszcza  przy  wykonywaniu  wykopów  szeroko-przestrzennych)  oraz
ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki,  kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową.

Specyficzną  formą  robót  ziemnych  jest  wykonywanie  wykopów wąsko-przestrzennych  dla  wszelkiego  rodzaju  instalacji  i
urządzeń  podziemnych.  Wykopy wąsko-przestrzenne  możemy wykonywać o  ścianach  pionowych do  głębokości  1,5  m i
szerokości  0,6  m  lub  ze  skarpami,  jeżeli  jest  na  nie  wystarczająca  ilość  miejsca,  a  także  o  ścianach  pionowych
zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy
na: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się również do wykopów
szeroko-przestrzennych w następujących przypadkach:

• gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca,

• wykonanie skarp nie jest możliwe,

• należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych.
Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie na
poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub
montażowych,  aby  uchronić  grunt  w  poziomie  posadowienia  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  oraz  groźbą
nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn,
Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być
wypełnione  np.  betonem lub  piaskiem stabilizowanym  cementem;  dotyczy to  również  wykopów dla  wszystkich  rodzajów
instalacji, które muszą zachować szczelność,
Wykopy powinny być  wykonywane w jak  najkrótszym czasie i  możliwie  szybko powinny być  wykorzystane,  aby uniknąć
osuwania się skarp,
Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:

• h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach,

• h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
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• h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach
Przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich
elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu świeżego gruntu starannie go zagęszczając,
Należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich koszt.
Wykopy odsłaniające istniejącą izolację ścian piwnicznych poprzedzający prace termomodernizacyjne należy wykonać ręcznie
tak, aby nie uszkodzić izolacji; głębokość wykopu 1,0 m.
Zasypywanie wykopów
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych,  aby nie narażać wykonanych konstrukcji  lub
instalacji  na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać
warstwami grubości  20 cm starannie je  zagęszczając.  W przypadku wykonywania tych  prac w okresie  zimowym należy
uważać, aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz
budynku nie  wolno  używać zamarzniętego gruntu.  Do zasypywania  wykopów nie  można używać gruntów zawierających
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu
pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych,
Do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie grunty
o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy
spełnieniu pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, można użyć skał miękkich, pyłów,
piasków pylastych, gliny i lessów,
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że
projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką,
Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu
ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym,
Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
Nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,
Wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na osiadanie); powinno to być
przewidziane w projekcie,
Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w
zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
• Wykopy pod budowę nawierzchni utwardzonych
• Wykopy związane z rozbiórkami i demontażami
• Inne tego typu roboty niezbędne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania oraz odwodnienia wykopów. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na:

• Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności,

• Zapewnienie stateczności skarp,

• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

• Dokładność wykonania wykopów.

• Dokładność zasypania wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego

• Prawidłowość ułożenia i eksploatacji instalacji odwaniającej
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na
sprawdzeniu kompletności dokonanych robót.
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych  przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W  przypadku  gdyby  wykonanie,  choć  jednego
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją
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Projektową.  W tym  przypadku  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe obejmują:
dostarczenie niezbędnych materiałów i  urządzeń. Rozbiórka elementów.  Wywóz elementów na odpowiednie składowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji.  Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze
stanowiska  pracy  materiałów będących  własnością  wykonawcy.  Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część
rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać łącznie.  W przypadku nie wystąpienia danej pozycji  w jakiejkolwiek
części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze robót,  którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji  nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów". PN-B-04452 - „Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". PN-B-04493 - „Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarności biernej".

• PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

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

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

• Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają:
"Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 03
PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie  podbudów  i  nawierzchni  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania
inwestycyjnego:
"Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP w Stanicy”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających i mających na celu wykonanie
wszystkich prac związanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  wycinek,  robót  nasadzeniowych,  pielęgnacyjnych  wraz  z  robotami
pomocniczymi.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  tych  robót  oraz ich zgodność  z  umową,  projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki należy zastosować spoiwo hydrauliczne zapewniające spełnienie przez podłoże ulepszone wymagań ST. Wybór
rodzaju spoiwa należy do Wykonawcy. Jako spoiwo można użyć: cement, wapno, żużel granulowany i popioły lotne. Można
również użyć spoiw złożonych z różnych materiałów wiążących za zgodą Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca się użycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z receptą należy przekazać Inspektorowi Nadzoru aprobatę techniczną i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jeżeli
nie został wyprodukowany na podstawie obowiązującej normy.
W przypadku zastosowania cementu, należy stosować cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
określa norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-6:1997. 
W przypadku zastosowania wapna należy stosować wapno suchogaszone (hydratyzowane)  Ca(OH)2 albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003. 
Do ulepszania podłoża za pomocą gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi należy stosować aktywne popioły
lotne z węgla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaźnik mrozoodporności dla podłoża stabilizowanego cementem powinien wynosić 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiadać  wymaganiom PN-EN 1008:2004.  Bez  badań laboratoryjnych  może zostać  użyta  woda  pitna
wodociągowa  (nie  mineralizowana).  Woda  pochodząca  ze  źródeł  wątpliwych  nie  może  być  użyta  do  czasu  uzyskania
pozytywnych wyników badania.

2.4. GEOWŁÓKNINA
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury.  Powinien być to  materiał  bez rozdarć,  dziur  i  przerw ciągłości  z  dobrą przyczepnością do
gruntu. Właściwości zastosowanej geowłókniny powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

 geowłóknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
 masa powierzchniowa 105g/m2
 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 8,0 kN/m
 opór na przebicie CBR 1,24KN
 umowny wymiar porów Q90 -0,12mm
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 wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłokniny przy dh=50mm słupa wody 130 l/m2s
 szerokość rulonu – wg producenta,
 długość zwoju w rulonie – wg producenta.

2.5. KRUSZYWO ŁAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  leżeć  między  krzywymi  granicznymi  pól  dobrego  uziarnienia  podanymi  w  PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości
warstwy układanej jednorazowo.
Właściwości kruszywa
Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w PN-S-06102.

2.6. KOSTKA BETONOWA
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia  do stosowania betonowej  kostki  brukowej  w budownictwie  drogowym jest  posiadanie  aprobaty
technicznej.
Wygląd zewnętrzny
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
przekraczć 2 mm,
Kształt, wymiary kostki brukowej
Należy stosować kostkę betonowa zgodna z Dokumentacja projektową.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.7. MATERIAŁY NA PODSTPKĘ I ZAPRAWĘ
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139.
Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  niższej  niż  „32,5”  wg  PN-EN  197-1.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

2.8. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

2.9. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i  Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed użyciem alternatywnego materiału.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie 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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
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3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
• mieszarka stacjonarna zapewniająca odpowiednią wydajność,
• rozściełacz (zalecany) lub równiarka, 
• cysterna  samochodowa jako przewoźny zbiornik  na wodę,  posiadająca  możliwość regulowania  i  równomiernego

dozowania wody o kontrolowanej ilości jej wypływu,
• walce stalowe ciężkie statyczne i wibracyjne do zagęszczania rozłożonej warstwy mieszanki,
• walce ogumione do ostatecznego zagęszczania rozłożonej warstwy mieszanki,
• małe walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne do zagęszczania rozłożonej warstwy mieszanki w

miejscach trudnodostępnych,
• szablony do wyprofilowania warstwy,
• sprzęt ręczny.
Oraz inny sprzęt akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do  wyrównania  podsypki  można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone  liniami  na  szynie  lub
krawężnikach.

3.4. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. 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, projekcie organizacji
robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  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 w umowie.  Przy ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. STABILIZACJA PODŁOŻA SPOIWEM

• PROJEKTOWANIE SKŁADU MIESZANKI SPOIWA
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany skład mieszanki.
Przy ustaleniu składu mieszanki winno się wziąć pod uwagę między innymi to, że:
skład optymalny mieszanki powinien zapewnić niezbędne cechy wytrzymałościowe, decydujące o nośności,
należy uwzględnić dodatkową niezbędną ilość wody dla uzyskania właściwej wilgotności mieszanki.
Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora
(metoda zwykła lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

• WARUNKI POGODOWE
Zastosowana technologia robót  ma na celu szybkie i  sprawne przeprowadzenie prac.  Rozpoczęcie robót może
nastąpić  w  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  tj.  w  temperaturze  powyżej  +50C,  przy  minimalnej
temperaturze powietrza w ciągu ostatnich 24 godzin także powyżej +50C. Nie dopuszcza się wykonywania robót w
trakcie opadów deszczu.
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Po 3 dniach pielęgnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdów budowlanych może być dopuszczony i może być
rozpoczęte układanie warstwy podbudowy z kruszywa, jeżeli roboty przeprowadzone zostały w ciepłej słonecznej i
bezwietrznej  pogodzie  w  temperaturze  powyżej  +150C  i  przy  utrzymywaniu  się  tych  korzystnych  warunków
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna być pielęgnowana przez 7 dni.

• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. Paliki
lub  szpilki  powinny  być  ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi,  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 m.

• STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub
jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po  spulchnieniu  gruntu  należy  sprawdzić  jego  wilgotność  i  w  razie  potrzeby  ją  zwiększyć  w  celu  ułatwienia
rozdrobnienia.  Woda  powinna  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów  zapewniających  równomierne  i
kontrolowane dozowanie.
Jeżeli  wilgotność naturalna gruntu jest  większa od wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  10% jej  wartości,  grunt
powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub
popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie.
Spoiwo  należy  dodawać  do  rozdrobnionego  i  ewentualnie  ulepszonego  gruntu  w  ilości  ustalonej  w  recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt  powinien   być  wymieszany w sposób zapewniający jednorodność  na określoną głębokość,  gwarantującą
uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od
optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać.
Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20%
jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia spoiwa na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2
godzin. Zagęszczanie mieszanki powinno się zakończyć przed upływem 2 godzin, ze względu na rozpoczęty proces
wiązania.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w Dokumentacji
projektowej  rzędnych  oraz  spadków  poprzecznych  i  podłużnych.  Do  tego  celu  należy  użyć  równiarek.  Po
wyprofilowaniu  należy natychmiast  przystąpić  do zagęszczania  warstwy.  Zagęszczenie  należy przeprowadzić  w
sposób określony w pkt. 5.6.

• STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wyznaczyć  wysokościowo  warstwę  za  pomocą  liny  stalowej  naciągniętej  na
szpilkach stalowych.
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed  zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych  rzędnych,  spadków podłużnych  i
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej  równości  profilu  warstwy.  Od  użycia  prowadnic  można  odstąpić  przy  zastosowaniu  technologii
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast
przystąpić do zagęszczania warstwy.
Z uwagi na projektowaną grubość 30cm, mieszankę należy wbudowywać w dwóch warstwach, zagęszczając każdą
warstwę osobno. Zaleca się wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomocą rozściełacza.
Dolna warstwa ulepszonego podłoża powinna być klasy Rm=1,5MPa, górna RM=2,5 MPa.  
Wyprofilowana  warstwa  podłoża  powinna  zostać  pozostawiona  na  czas  niezbędny  dla  uzyskania  wymaganej
wytrzymałości poprzez reakcje chemiczne wywołane działaniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zależnie od temperatury otoczenia.
Mieszankę należy zagęszczać odpowiednimi walcami przy wilgotności optymalnej do uzyskania zagęszczenia  wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).
Zaleca się rozpoczęcia zagęszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Wałowanie z użyciem walców
stalowych należy prowadzić z wyłączoną wibracją w początkowej fazie zagęszczania. Na końcu wałowanie powinno
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zostać przeprowadzone walcem ogumionym.
Należy prowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić szczelne połączenie działek roboczych. Sposób połączenia
działek winien Wykonawca przedstawić w PZJ do akceptacji Inspektorowi

• ODCINEK PRÓBNY
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
określenia  grubości  warstwy  w  stanie  luźnym,  koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości  warstwy  po
zagęszczeniu,
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do  mieszania,  rozkładania  i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek próbny, o długości do 100 m, powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu wyników badań i pomiarów z
odcinka próbnego przez Inżyniera.

• UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA
Ulepszone podłoże po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinny być utrzymywane w dobrym
stanie.   Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inspektora  gotowe  ulepszone  podłoże  do  ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi
możliwość uszkodzenia warstwy ulepszonego podłoża.
Warstwa  stabilizowana  spoiwami  hydraulicznymi  powinna  być  przykryta  przed  zimą  warstwą  nawierzchni  lub
zabezpieczona  przed  niszczącym działaniem czynników atmosferycznych  w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.

• PIELĘGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
-  skropienie  specjalnymi  preparatami  powłokotwórczymi  posiadającymi  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
-  przykrycie warstwą piasku lub grubej  włókniny technicznej  i  utrzymywanie jej  w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora.
5.2.2. WARSTWA SEPARUJĄCA

• PODSYPKA
Przed  układaniem  geowłókniny  należy  wykonać  podsypkę  piaskową  o  grubości  zgodnej  z  Dokumentacją
projektową.

• UKŁADANIE GEOSYNTETYKÓW
Geosyntetyki  należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli  dokumentacja
projektowa  i  ST  nie  podają  inaczej,  przylegające  do  siebie  arkusze  lub  pasy  geosyntetyków  należy  układać
z zakładem zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku,  należy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryć to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa  gruntu  rodzimego,  na  której  przewiduje  się  ułożenie  geowłókniny  powinna  być  równa  i  bez  ostrych
występów,  mogących  spowodować  uszkodzenie  geowłókniny  w  czasie  układania  lub  pracy.  Przed  ułożeniem
geowłókniny należy zagęścić podłoże gruntowe i wyprofilować spadek zgodnie z dokumentacją projektową. Metoda
układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni.
Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. 
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza się bezpośredniego obciążenia ułożonych geosyntetyków
ruchem maszyn budowlanych.  Zabudowę warstwy odsączającej należy wykonywać z samochodów poruszających
się w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.
5.2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.02.02 „Warstwa mrozoochronna”.
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do
podbudowy. Warunek nieprzenikania określono w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

• WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszankę kruszywa o ściśle  określonym uziarnieniu i  wilgotności  optymalnej  należy wytwarzać  w mieszarkach
gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu na  konieczność  zapewnienia  jednorodności  nie
dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po
wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  aby nie  uległa
rozsegregowaniu i wysychaniu.

• WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI
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.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej
według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (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. 

• UTRZYMANIE PODBUDOWY 
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, 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. 
5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

• PODSYPKA
Bezpośrednio przed układaniem kostki betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o proporcjach
1:4 o grubości zgodnej z Dokumentacją projektową.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

• OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki betonowe lub kamienne,
obrzeża betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

• UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem  lub  piaskiem  zmieszanym  z  cementem  zgodnie  z
Dokumentacja projektową, 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 zagęszczeniu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja  projektową  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

5.3. ZAKRES PRAC
• stabilizacja podłoża
• wykonanie warstwy separującej
• wykonanie podbudowy
• wykonanie nawierzchni
• oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiałów budowlanych,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
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6.2. GEOSYNTETYKI
Przed zastosowaniem geosyntetyków do warstwy separującej Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi świadectwa
stwierdzające,  iż  zastosowany  geosyntetyk  odpowiada  wymaganiom  norm,  aprobaty  technicznej  i  zachowa  swoje
właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać i wzmacniać.
W czasie układania warstwy separujacej z geosyntetyków należy kontrolować:
a)     zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geosyntetyków z określonym w dokumentacji projektowej,
b)    równość warstwy,
c)     wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d)    zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto  należy  sprawdzić,  czy  nie  nastąpiło  mechaniczne  uszkodzenie  geowłókniny  (rozerwanie,  przebicie).  Pasma
geowłókniny użyte do wykonania warstwy separującej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do  wykonania  robót  i
przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie
właściwości określone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna  liczba  badań
na  dziennej  działce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadająca  na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 200
2 Wilgotność mieszanki 2 200
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 1000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg pkt 2.3 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.
Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II), z tolerancją +10 % -20 % jej wartości.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest
niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na
2000 m2 lub według zaleceń Inspektora.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu  E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.5.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  podbudowy  podano  
w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
L
p
.

Wyszczególnienie  badań  i
pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy co 50 m
2 Równość podłużna co 20 m łatą 4 metrową 
3 Równość poprzeczna co 50 m
4 Spadki poprzeczne*) co 50 m
5 Rzędne wysokościowe co 50 m
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6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 m
7 Grubość podbudowy Podczas  budowy:  w  3  punktach  na  każdej  działce

roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co 200 m
co 200 m

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  wykonać  w  punktach  zmiany
pochylenia poprzecznego.

Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach  bez  krawężników szerokość  podbudowy powinna  być  większa  od  szerokości  warstwy  wyżej  o wartość
wskazaną w Dokumentacji projektowej.
Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2
cm.
Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z PN-S-06102,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z PN-S-06102.

6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.6 i wyniki
badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Nierówności podłużne
Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04  nie  powinny
przekraczać 8 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
 Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
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określającą  zakres prac  wykonywanych w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
Odbiór  robót polega na sprawdzeniu ich wielkości  i  zgodności  z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach.
Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod krawężniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać łącznie.  W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.

9.1. Cena 1 m2   wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża i podbudowy,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wykonanie podsypki,
• ułożenie i ubicie kostki,
• wypełnienie spoin,
• pielęgnacja nawierzchni,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-06250 Beton zwykły
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
• BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 04
ZIELEŃ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót
związanych z rekultywacją nawierzchni trawiastych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących
zadania inwestycyjnego: 
"Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP w Stanicy”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających i mających na celu wykonanie
wszystkich prac związanych z urządzeniem i  pielęgnacją zieleni  przewidzianych w projekcie.  Obejmują prace związane z
dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót,  wykonywanych  na  miejscu  oraz  pielęgnacją  w  okresie
gwarancyjnym.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającą ją korzeniami roślin.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 1,8 m z wyraźnym
nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewów lub drzew utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika
celem uzyskania wielopędowości.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  wycinek,  robót  nasadzeniowych,  pielęgnacyjnych  wraz  z  robotami
pomocniczymi.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  tych  robót  oraz ich zgodność  z  umową,  projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Określa się wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
2.1.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następującą charakterystykę:
−  ziemia  rodzima  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana  w  pryzmach  nie
przekraczających 2 m wysokości,
−  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana,  przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.1.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa do całkowitego zaprawiania dołów przy sadzeniu drzew i krzewów powinna być sporządzona w wyniku
rozkładu różnych odpadów roślinnych i zwierzęcych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu:
Kompost fekaliowo - torfowy – uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo – torfowy – powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu
kompostu – PN -G-98011.
Kompost z kory drzewnej  – uzyskuje się przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
ścieków pocelulozowych, przez okres 3 miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemią.
2.1.3. Nasiona traw
Mieszanka nasion traw wg. składu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona określonych gatunków traw powinny
mieć oznaczoną klasę i zdolność kiełkowania.
2.1.4. Nawozy mineralne

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.A/s   STWIORB 31



"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP W STANICY”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 66/2015

Nawozy  powinny  być  w  opakowaniu  fabrycznym,  z  podanym  składem  chemicznym.  Należy  je  zabezpieczyć  przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.1.5. Woda
Niezbędna jest w celu podlewania roślinności drzewiastej, krzewiastej oraz trawników po posadzeniu i w okresie pielęgnacji.
Wymaga się zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i  Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed użyciem alternatywnego materiału.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie 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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystępujący do urządzenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu i
narzędzi:
− koparka przedsiębierna,
− spycharka gąsienicowa,
− pług,
− brona,
− glebogryzarka,
− ciągnik kołowy,
− samochód do transportu materiału szkółkarskiego: drzew, krzewów,
− wała gładki i wał kolczatkowy do zakładania trawników,
− piła ręczna i sekator ogrodniczy,
− łopata,
− grabie,
− kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników,
− pojemniki,
− beczkowozy na wodę do podlewania,
Oraz inny sprzęt akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. 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, projekcie organizacji
robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  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 w umowie.  Przy ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
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dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁU ROŚLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZEŃ
Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
4.2.1. Transport drzew, krzewów
Drzewa, krzewy, róże i  pnącza mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi.  W czasie transportu drzewa,
krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, bryły korzeniowej lub korzeni. Bryły korzeniowe muszą mieć
opakowanie  lub  być  w  pojemnikach.  W  czasie  transportu  roślinność  należy  zabezpieczyć  przed  wyschnięciem  i
przemarznięciem. Materiał roślinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien być natychmiast posadzony. Jeżeli
jest to niemożliwe, należy go zadołować w miejscu ocienionym, a w razie suszy należy podlać.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC
W zakres zasad wykonania robót wchodzą:
− wykop i przesadzenie krzewów
-  wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,
− oczyszczenie terenu z resztek materiałów budowlanych i chwastów, śmieci,
− orka mechaniczna pługiem przyczepnym,
− ręczne przekopanie gleby,
− dowóz ziemi urodzajnej i kompostowej,
− wykonanie trawników na terenie płaskim siewem z uprawą mechaniczną,
− wykonanie trawników na terenie płaskim siewem z uprawą ręczną,
− rekultywacja trawników
− pielęgnacja trawników

5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC PORZĄDKOWYCH
Po  ustąpieniu  prac  budowlano  montażowych  na  terenie  pod  przyszłą  zieleń  należy  przeprowadzić  prace  porządkowe
obejmujące zbieranie resztek budowlanych, gruzu, śmieci. Zanieczyszczenia te należy złożyć w pryzmy a następnie wywieźć z
terenu przyszłej zieleni.

5.2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT AGROTECHNICZNYCH związanych z uprawą gleby

• Orka z bronowaniem
Przed przystąpieniem do urządzenia zieleni należy w terenie wyznaczyć miejsca usytuowania określonych rodzajów zieleni.
Na gruntach przeznaczonych pod zieleń zależnie od areału, glebę należy spulchnić:
−  wykonując  orkę  na  głębokości  25  cm mechanicznie  pługiem przyczepnym  z  wyrównaniem powierzchni  uprawy przez
dwukrotne bronowanie,
− glebogryzarką przyczepną, po której należy ręcznie wyrównać ziemię grabiami,
− ręcznie przekopując glebę na głębokość do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych należy dokładnie rozbić bryły ziemi.

• Rozścielenie ziemi urodzajnej
Zaprojektowano  nawiezienie  i  rozścielenie  na  terenach  pod  nowo  projektowanej  zieleni  10  cm  ziemi  urodzajnej.  Po
przywiezieniu ziemi pod zakładane trawniki, należy ja złożyć w pryzmy i przykryć płachtami z grubej folii.

• Nawożenie
Na przyszłe tereny zieleni wysiać nawozy mineralne w ilości 350kg/m2 lub rozłożyć nawozy naturalne np. obornik w ilości
3kg/m2. Całość terenu przykryć 2 cm warstwą torfu.

• Wypełnienie dołków ziemią urodzajną pod drzewa i krzewy
Podczas sadzenia drzew i krzewów doły należy całkowicie wypełnić ziemią urodzajną, równomiernie obsypując nią korzenie i
jednocześnie ugniatając ja wokół bryły korzeniowej.

5.2.3. TRAWNIKI

• Wymagania dotyczące wykonania trawników z siewu
− przed przystąpieniem do założenia trawników, teren należy starannie oczyścić z resztek
budowlanych, chwastów, gruzu i śmieci,
− teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie
i wymieszać z nawozami mineralnymi lub kompostem
− powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać
− przed siewem nasion traw, ziemię należy uwałować walcem gładkim, a potem wałem kolczatką
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i zagrabić,
− wysiew mieszanki traw powinien nastąpić w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
później, ostatecznie do połowy września,
− mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim, na skarpach 40g/m2,
− siew wykonać w dni bezwietrzne,
− po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi, a następnie uwałować.

• Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym
Pielęgnacja trawników polega na:
− mechanicznym lub ręcznym koszeniu trawników,
− mechanicznym lub ręcznym zagrabianiu i zebraniu trawy,
− wysiew nawozów mineralnych,
− odchwaszczaniu,
− dosianiu mieszanki nasion,
− wałowaniu ręcznym lub mechanicznym,
− pierwsze koszenie wykonać gdy trawa osiągnie 10 cm,
− następne koszenia wykonać w takim odstępie czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyła wysokości 10 cm,
− ostatnie przedzimowe koszenie wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozów,
− koszenie trawników w okresie gwarancyjnym należy wykonywać często i w regularnych odstępach
czasu, przy czym wysokość cięcia i częstotliwość uzależnić od gatunku wysianej trawy
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, a środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy zastosować z dużą ostrożnością dopiero po okresie 6 miesięcy od
założenia trawnika,
− nawożenie około 3 kg NPK na ar w ciągu całego roku.

• Rekultywacja nawierzchni trawiastych
W ramach rekultywacji planuje się wykonanie następujących zabiegów:

• Wertykulacja
Zabieg polegający na wykonaniu płytkich pionowych cięć trawnika, mających na celu częściowe usunięcie
próchnicy  powierzchniowej,  stworzenie  lepszych  warunków dla  dopływu  powietrza,  wody  i  składników
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych
warunków dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu. Zabieg wertykulacji
należy wykonać za pomocą maszyny do tego przeznaczonej – wertykulatora. 

• Aeracja otworowa
Areacja  czyli  napowietrzanie  gleby  za  pomocą  narzędzi  lub  maszyn  spulchniających.  Na  trawnikach
intensywnie  eksploatowanych  aeracja  jest  ważnym  zabiegiem  pielęgnacyjnym.  Należy  wykonać  ją
maszynami  do  napowietrzania,  zwanymi  aeratorami,  o  wielorakich  rozwiązaniach  konstrukcyjnych.
Intensywność użytkowania trawnika, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci darni,
powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na
darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną. Zabieg polega na likwidacji
zagęszczenia gleby, którą porasta trawnik, powstałego w wyniku użytkowania oraz zalegania topniejącego
śniegu. Liczba otworów na 1m2 powinna wynosić 180-200. 

• Odchwaszczenie
Odchwaszczanie nawierzchni trawnika ma za zadanie usuniecie chwastów, które konkurują z właściwą,
pełno-wartościową trawą. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej trawnika
a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. 

• Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń
Zabieg  polegający  na  uzupełnieniu  ubytków  powstałych  w  skutek  intensywnego  użytkowania  lub
niewłaściwej pielęgnacji, darnią trawnikową. 

• Dosiew nasion
Zabieg  ma  na  celu  zagęszczenie  rozluźnionej  darni.  Zabieg  ten  należy  wykonać  w  połączeniu  z
wertykulacją,  aeracją  i  piaskowaniem dzięki  czemu nasiona  szybko kiełkują,  kępy  mocno  się  krzewią
tworząc zwartą, gęstą darń. Należy stosować odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krótkim czasie
przywrócić właściwości fizyczne i techniczne nawierzchni.  Mieszankę nasion stanowiących dosiew należy
dobrać na podstawie wcześniejszej oceny istniejącej nawierzchni przez wykwalifikowanego ogrodnika.

• Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu nawierzchni cienką warstwą (ok. 3-5 mm) różnorodnego materiału (piasek
mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzależnionego od typu gleby na której rośnie trawnik.
Celem  piaskowania  jest  polepszenie  właściwości  fizyko  -  chemicznych  gleby.  Zwiększa  ono  przede
wszystkim przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i
rozłogi traw, niweluje wszelkie nierówności terenu, podwyższa poziom gruntu co powoduje zagęszczenie
nawierzchni,  eliminuje  powierzchniową  wilgotność  i  mazanie  się  gleby.  Ma  na  celu  przeciw-działanie
filcowatości  traw,  utrzymanie  dobrej  struktury  gruntu  oraz  regulację  przepustowości  darni.  W  miarę
użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i  słabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciężają
mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. 

• Nawożenie
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Zabieg,  którego  celem  jest  utrzymanie  lub  zwiększenie  zawartości  w  glebie  składników pokarmowych
[głównie azot, potas, fosfor], poprawienie jej właściwości chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych,
oraz fizycznych. Nawożenie ma również na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu
na trawniku,  przeciwdziała  także  występowaniu  larw szkodników traw szczególnie  uaktywniających  się
wczesną wiosną. Dobór nawozu powierzyć wykwalifikowanemu ogrodnikowi. 

• Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
nawierzchni. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu. 

• Koszenie
Koszenie  należy  przeprowadzać  regularnie  i  na  ściśle  określoną  wysokość.  Największym  błędem  jest
doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej niż o 30% wysokości, co zapobiegnie
osłabieniu trawnika. 

• Podlewanie
Zabieg  ma  na  celu  utrzymanie  stałej  wilgotności  gruntu,  szczególnie  w  okresach  suszy.  Średnie
zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry/m2, na dobę, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok  10
litry/m2, na dobę. Grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm, wówczas korzenie trawy maja
większą zdolność do rozrastania się a sama murawa jest bardziej odporna na użytkowanie.

Wszystkie prace związane z rekultywacją nawierzchni, oraz jego późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie
z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji . 
Proponuje się w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielęgnacyjnego składającego się z
wybranych zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie
• Aeracja
• Wertykulacja
• Dosiew nasion
• Piaskowanie
• Nawożenie

Podstawowy program  pielęgnacyjny  należy  wykonać  w  okresie  wiosennym.  Należy  również  przewidzieć
podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu nawierzchni w okresach wiosennym i
późnego lata oraz na nawożeniu trawnika w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym.
Planuje się również okresowe zabiegi  pielęgnacyjne polegające na usuwaniu lokalnych uszkodzeń, wertykulacji,
napowietrzaniu, nawożeniu i odchwaszczeniu nawierzchni min. trzy razy w roku [wiosną, wczesnym latem i jesienią].

5.3. ZAKRES PRAC
− przesadzenie krzewów,
− oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiałów budowlanych,
− wycięcie chwastów,
− nawiezienie ziemi urodzajnej i rozścielenie jej w warstwie 20 cm
− wybronowanie terenu,
− rozłożenie nawozów,
− zakładanie trawników
− rekultywacja trawników
− pielęgnacja zieleni
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagań podanych w punkcie 5 oraz zgodność realizacji urządzania zieleni z rysunkami i
opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenie ilości zanieczyszczeń ( w m2),
− pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń na zwały,
− wymianę gleby jałowej na ziemie urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej gleby,
− ilość rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania gleby,
− zgodność składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstość zasiewu,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy.
Kontrola jakości przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecność gatunków niewyspanych i chwastów.
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6.3. KRZEWY
6.3.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
− wielkość dołków pod drzewa i krzewy,
−  zaprawianie  dołków ziemia  urodzajną,−  zgodność  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian,
− odległości sadzenia roślin,
− materiału roślinnego zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodności z normami PN-R-
67022 i PN-R-67023,
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− terminów sadzenia,
− zasilania nawozami mineralnymi,
− wymiany chorych, suchych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów,
6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów polega na sprawdzeniu:
− zgodność realizacji z dokumentacja projektowa,
− zgodność posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
− jakość posadzonego materiału,
− wykonanie misek przy drzewach jeśli odbiór ma miejsce wiosną lub wykonanie kopczyków jeśli odbiór jest jesienią,
−  prawidłowego  osadzenia  palików  i  przywiązania  ich  do  pni  drzew  (palik  prosto  i  mocno  osadzony  mocowanie  nie
naruszone).
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacją i wymaganiami projektanta, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wynik pozytywny.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji 1.0 „Ogólne warunki techniczne”.

7.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru.
7.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie:− głębokości wykonanej orki mechanicznej pługiem,
− głębokość ręcznego przekopania gleby,
−  średnice  i  głębokości  wykopanych dołków pod posadzenie  drzew,  krzewów oraz szerokość i  głębokość wykopów pod
założenia kwietników,
− zaprawa – wypełnienie dołów i rowków ziemią urodzajną i kompostową oraz mieszanką nawozowo-torfową przy sadzeniu
drzew i krzewów,
− zaprawa – wypełnienie dołów podłożem dla różaneczników,
− zaprawa – wypełnienie dołów podłożem dla kwiatów jednorocznych,
− grubość warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,
− grubość warstwy ściółki z kory.
7.2.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inwestor.
7.2.3. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i  wartości.
Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inwestora.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  w  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inwestora  i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych  w  przypadku  nie
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg.  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
− dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeżeli  została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
− specyfikacja techniczna,
− dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych,
− deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową i ST,
− geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  wzoru podanego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
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7.2.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać łącznie.  W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
9. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji 1.0 „Ogólne warunki techniczne”.
9.1. Jednostka obmiarowa
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia drzew,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia krzewów,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia róż,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia bylin,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia traw ozdobnych,
− metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,
− metr kwadratowy (m2) wykonanej ściółki z kory,
− metr kwadratowy (m2) rozłożonej mieszanki nawozowo-torfowej,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena drzewa, krzewu, róży, byliny, trawy ozdobnej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, róży,byliny, trawy ozdobnej:
1) roboty przygotowawcze:
− wyznaczenie miejsc sadzenia
− oczyszczenie terenu− roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby (orka, bronowanie, wykopanie  i  zaprawa dołków
ziemią),
− dowóz ziemi urodzajnej i kompostowej.
2) dostarczenie materiału roślinnego,
3) posadzenie roślin (drzew, krzewów, róż, bylin i traw ozdobnych),
4) pielęgnacja po posadzeniu – podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wymiana wypadłego materiału roślinnego, naprawa
umocnień drzew, przycięcie koron, poprawienie misek i kopczyków wokół pni drzew,
5) kopczyków wokół krzewów róż.
9.2.2. Cena trawnika
Cena wykonania 1 m2 trawnika:
1) roboty przygotowawcze:
− oczyszczenie terenu,
− dowóz ziemi urodzajnej,
− rozścielenie ziemi urodzajnej,
− rozrzucenie nawozów naturalnych lub wysiew nawozów mineralnych,
− wyrównanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.
2) zakładanie trawnika:
− wysiew nasion,
− podlewanie i wałowanie.
3) pielęgnacja trawników:
− koszenie,
− zebranie trawy,
− podlewanie,
− wałowanie,
− nawożenie i odchwaszczanie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN- G- 98011 Torf rolniczy.
2. PN- R- 67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN- R- 67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo – torfowy.

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.A/s   STWIORB 37


	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP W STANICY
	1. Przedmiot opracowania
	2. Zamawiający
	3. Podstawa opracowania
	4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
	5. Ogólny zakres robót
	5.1. Zawartość całej dokumentacji projektowej, spis tomów:
	5.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

	6. Określenia podstawowe
	7. Materiały i urządzenia
	7.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
	7.2. Kontrola materiałów i urządzeń
	7.3. Atesty materiałów i urządzeń
	7.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
	7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
	7.6. Stosowanie materiałów zamiennych

	8. Sprzęt
	9. Transport
	10. Wykonanie robót
	10.1. Ogólne zasady wykonania robót
	10.2. Teren budowy
	10.3. Przekazanie terenu budowy
	10.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
	10.5. Ochrona własności i urządzeń
	10.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
	10.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	10.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
	10.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót
	10.8.2. Projekt organizacji robót
	10.8.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
	10.8.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	10.8.5. Program zapewnienia jakości

	10.9. Dokumenty budowy
	10.9.1. Książka obmiaru robót
	10.9.2. Inne istotne dokumenty budowy
	10.9.3. Przechowywanie dokumentów budowy
	10.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
	10.9.5. Rysunki robocze
	10.9.6. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
	10.9.7. Dokumentacja powykonawcza
	10.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
	10.9.9. Zarządzający realizacją budowy


	11. Zasady kontroli jakości robót
	11.1. Pobieranie próbek
	11.2. Badania i pomiary

	12. Obmiary robót
	12.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	12.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	12.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

	13. Odbiory robót
	14. Podstawy płatności
	1. Przedmiot i zakres specyfikacji
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów
	2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Zasady ogólne wykonania robót
	5.2. Wykonanie prac
	Przygotowanie placu budowy
	Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych
	Obiekty placu budowy

	5.3. Zakres prac

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. Przedmiot i zakres specyfikacji
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów
	2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Zasady ogólne wykonania robót
	5.2. Wykonanie ROBÓT
	5.3. Zakres prac

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. Przedmiot i zakres specyfikacji
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. SPOIWA
	2.3. WODA
	2.4. GEOWŁÓKNINA
	2.5. KRUSZYWO ŁAMANE
	2.6. KOSTKA BETONOWA
	2.7. MATERIAŁY NA PODSTPKĘ I ZAPRAWĘ
	2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.9. Wariantowe stosowanie materiałów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt DO WYKONANIA ROBÓT
	3.3. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
	3.4. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Zasady ogólne wykonania robót
	5.2. Wykonanie prac
	5.2.1. STABILIZACJA PODŁOŻA SPOIWEM
	Projektowanie składu mieszanki SPOIWA
	WARUNKI POGODOWE
	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
	Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
	Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
	Odcinek próbny
	Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża
	Pielęgnacja warstwy stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi
	PODSYPKA
	UKŁADANIE GEOSYNTETYKÓW
	Przygotowanie podłoża
	Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
	Utrzymanie podbudowy
	Podsypka
	Obramowanie nawierzchni
	Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
	5.3. Zakres prac

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
	6.2. GEOSYNTETYKI
	6.3. PODBUDOWA
	6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
	6.3.2. Badania w czasie robót
	6.3.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Cena 1 m2 wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. Przedmiot i zakres specyfikacji
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
	3.3. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiału roślinnego przeznaczonego do nasadzeń

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Zasady ogólne wykonania robót
	5.2. Wykonanie prac
	5.2.1. Wymagania dotyczące prac porządkowych
	5.2.2. Wymagania dotyczące robót agrotechnicznych związanych z uprawą gleby
	5.2.3. Trawniki
	5.3. Zakres prac

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
	6.2. Trawniki
	6.3. Krzewy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
	7.2. Rodzaje odbiorów robót

	8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9. Obmiar robót
	10. Przepisy związane

