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DO PROJEKTU 

BBUUDDOOWWAA  GGMMIINNNNEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO--
MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  WW  WWAALLCCAACCHH  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA 
działka nr 3222  k.m. 9 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2 
OBRĘB: WALCE -0008 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XI  
  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, realizowanych w ramach 
BBUUDDOOWWAA  GGMMIINNNNEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO--MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  
WW  WWAALLCCAACCHH 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów pod fundamenty wg pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robot obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych w czasie budowy i obejmują: 
a) wykonanie wykopów pod fundamenty oraz obiekty kubaturowe i nie kubaturowe 
zewnętrzne – pod schody do piwnic i podjazdu dla niepełnosprawnych 
b) podkład Ŝwirowo - piaskowy (pospółki) pod fundamenty w obiektach jw., 
c) podkład pod posadzkowy pod płytę, 
d) obsypki fundamentów. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wykop fundamentowy dla obiektów podmiotowego obiektu określa dokumentacja 
wykonawcza zawierająca: 
- rzuty i przekroje, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu itp.). 
Głęboko ść wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po 
wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 
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Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop gł ęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wgwzoru: 

pd 
IS =    ----- 

pds 
gdzie: 
jd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
jds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], 
słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
norma.BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

d60 
U =    ------- 

d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), dw - średnica 
oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru (InŜyniera). 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa . 
Dokumentacja projektowa, opracowana przez Biuro Projektowe Usługi Budowlane z  
zakresu Projektowania i Nadzorowania – Adam Nossol, zawiera rysunki i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w ca³ej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać b³ędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą, w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapor i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót . 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
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a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
3. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami 
toksycznymi, 
4. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
5. moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej . 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków. 
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1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy . 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do 
wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów . 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa 
administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania wykopów - materiały nie wyst ępują. 
2.2. Podsypki (podło Ŝe Ŝwirowo -piaskowe) 
Wymagania dla podmiotowych podłoŜy piaszczysto Ŝwirowych: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łącznie zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50% 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do zasypania wykopów (obsypki fundamentów i innych elementów) moŜe być uŜyty 
grunt piaszczysty, wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
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2.3. Zabezpieczenie wykopu pod fundamenty. 
Wykonawca zastosuje skuteczne metody zabezpieczenia wykopu przed samoistnym 
obsypaniem, przez odpowiednią ściankę oporową. Powinna ona szczelnie przylegać 
do zabezpieczonej ściany gruntu. 
 
2.4.Ogólne wymagania dla materiałów gruntu. 
 
2.4.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) . 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
 
2.4.3. 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 Inspektorem nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4.4. Zasady wykorzystania gruntów . 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
JeŜeli 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 niŜ budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej 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 terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru 
moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST 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 obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostaływcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu . 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu naleŜy  wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot 
ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 
na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe 
niS +/- 10 cm. 
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie moŜe 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnic się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 
10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych za³amań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnic się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 
wartości wyraŜonej tangensem kaja. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.2. Wytyczne realizacji podło Ŝa. 
a. Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpi³o 
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniŜej podstawy fundamentu. 
b. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan pod³oSa w 
sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zaleŜności od 
otrzymanych wyników badania naleŜy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt 
techniczny fundamentów. 
c. JeŜeli zachodzi konieczność wyrównania pod³oSa do projektowanego poziomu 
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia s³abego gruntu), moSna 
stosować podsypkę piaskowo- Ŝwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie 
powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności 
zastosowania grubszej warstwy naleŜy - w porozumieniu z nadzorem autorskim ( 
projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych 
róŜnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów. 
d. Wyrównanie podłoŜa pod fundamenty podsypką piaskowo - Ŝwirową powinno być 
wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki 
piaskowej lub Ŝwiru. 
e. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niz 20 cm, naleŜy piasek układać 
warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczenia przez ubijanie 
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powinna być taka, aby umoŜliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia 
się wody na jej powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
6.1.1. Program zapewnienia jako ści. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek . 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.1.3. Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
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lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.1.4. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora . 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje . 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat ma znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy . 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą, oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robot, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się.. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
[2] Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Syczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 
a. pozwolenie na realizacje. zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencje. na budowie. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Syczenie Zamawiającego. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych. 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia . 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót . 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w 
pkt. 6.1. 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 
tablica 3. 
Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań pomiarów 
1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, łatą o długości 3m i po- 
ziomnicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m 
2. Pomiar szerokości wykopu jw. 
3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego jw. 
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4. Pomiar pochylenia skarp jw. 
5. Pomiar równości powierzchni wykopu jw. 
6. Pomiar równości skarp jw. 
7. Pomiar spadku pod³uSnego powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych 
 
6.3.2. Szeroko ść wykopu ziemnego.  
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niS ± 10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego . 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niS-3 cm lub +1cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarp . 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 
10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równo ść dna wykopu . 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
 
6.3.6. Równo ść skarp . 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z ZałoSeniami szczegółowymi do 
rozdziałów odpowiednich 
robót ziemnych KNR 2-01 lub 4-01. 
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7.3. Wielko ści obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacja, 
projektowa, i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zw³aszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (orygina³y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia³ów, zgodnie 
z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe³niających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z 
usunięciem wad zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robot". 
 
9. PODSTAWA P£ATNOSCI 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstaw p³atności podano w ST AB01 „Wymagania 
ogólne” pkt 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podzia³ i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy 
odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 
1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og³oszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 


