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Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku  od km 
1+380 do km 1+779 oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, 

wodociągowej i  telekomunikacyjnej 

 
Zakres robót w branży melioracyjnej: 
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A-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST) 
Niniejsza specyfikację opracowano na podstawie projektu wykonawczego pt.” Wykonanie urządzeń melioracji   
wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku  od km 1+380 do km 1+779   
oraz  przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i  telekomunikacyjnej”. 
Wykonanie robót budowlanych podzielono na dwa elementy (rozbiórkę istniejących przepustów z rur żelbetowych 
i budowę nowych przepustów skrzynkowych i rozbudowę rowu w km. 1+380-1+402 i 1+462 do 1+797: 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakresem opracowania objęto: 
1. Rozbudowę  317m odcinka rowu w km. 1+462 do 1+779, przy założeniu szer. dna 1,3-2,4m i nachyleniu 
skarp 1:2, lokalnie 1:1,5 w tym: 
- pełne umocnienie skarp materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm na geowłókninie, 
umocnienie dna drogowymi  płytami żelbetowymi gr.15cm  na odcinku 258m w  km.1+462-1+705 oraz 1+725-
1+740, 
- umocnienie dna materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm na geowłókninie, na odcinku 74m w km. 1+705 – 
1+725 oraz 1+740 -1+794  
- stabilizację dna i skarp w km 1+715, 1+725, 1+767 i 1+779 grodzicami stalowymi GZ-4 zabitymi na głębokość 
1,5m (bystrotoki o spadku dna 5%), 
- wyznaczenie przy lewej krawędzi skarpy rozbudowywanego odcinka rowu pasa technologicznego o szerokości 
4,0m do wykorzystania podczas wykonywania robót utrzymaniowych i podwyższenie go w km. 1+462 – 1+552 i 
1+725 – 1+762 gruntem z wykopu średnio o około 0,5m, 
2. Wykonanie 10m rowu tymczasowego o szerokości dna 0,8-1,3m ze  skarpami o zmiennym nachyleniu 1:2–
1:1,5 umocnionymi płytami JOMB z rozbiórki umocnień rowu łączącego przebudowany rowów z rowem 
istniejącym planowanym do przebudowy w następnym etapie, 
3. Wykonanie robót zabezpieczających przed przelaniem się wód wezbraniowych w ul. Gościniec polegających 
na: 
- podwyższeniu korony drogi gruntowej o max. 1,3m na odcinku17,6m wraz z korytowaniem i nawierzchnią 
żwirowa gr. 15cm, 
- budowie tymczasowej grobli ziemnej długości 20m i wys. do 1,3m, o szerokości korony 2,0m i nachyleniu skarp 
1:1,5 , 
- zabiciu tymczasowej ścianki szczelnej na odcinku dług. 8m z grodzic stalowych GZ-4 zabitych na głębokość do 
2,0m. 
4. Rozbudowę 22m odcinka rowu na terenie Oczyszczalni „Wschód” w km. 1+380-1+402 ze zwiększeniem 
szerokości dna z 0,6-1,3m na 1,3-2,4m wraz z ubezpieczeniem poszerzonego dna cieku płytami żelbetowymi gr. 
15cm oraz ubezpieczeniem skarp materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm na geowłókninie, w celu jego 
adaptacji do nowego wylotu przepustu. 
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4.  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
1.4.5. materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.6. niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi wału 
lub drogi. 
1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.8. Inżynier – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca 
zgodność wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującym prawem 
budowlanym. 
1.4.9. polecenie Inspektora Nadzoru - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.11. przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja prac projektowych. 
1.4.12. rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i 
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ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 1.4.17. aprobacie 
technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.19. 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, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku 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.  
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późno zm.).  
1.4.36. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 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 wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje współzależność i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)" lub 
.dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
1.4.40. przedmiarze robót - to 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.  
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach ).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SA. 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.  
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 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 rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
a)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła Ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
b)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Pozostałe warunki jak w pkt. a. 
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 i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
   a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
   b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   c)  możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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 pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 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. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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. 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 Nadzoru Inwestorskiego. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a)   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5. 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 Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co 
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najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Projekt przewiduje zastosowanie następującego sprzętu : 
- koparka gąsiennicowa 
- spycharka 
- wibromłot  
- dźwig samochodowy 
- piły spalinowe 
- walce  
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportowe nie 
mogą niszczyć nawierzchni dróg. W przypadku występowania takiego zjawiska, koszty naprawy i przywrócenia do 
stanu pierwotnego w całości pokrywa wykonawca robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 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 nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 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. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST. PZJ., projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
6.  Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową  Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
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wytypowane do badań.  Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 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.  
6.4. 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 można 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 lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż 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. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu 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.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"  
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST.  
  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z  § 45 ustawy  Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 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 należy 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 
robót,  
-  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.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 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] 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 
każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
-  zgłoszenie wykonania robót budowlanych,  
-  protokoły przekazania terenu budowy,  
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
-  protokoły odbioru robót,  
-  protokoły z narad i ustaleń, 
-  operaty geodezyjne,  
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[4] 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 
życzenie Zamawiającego.  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są  w poszczególnych ST szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach.  Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 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 umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 
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wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8 4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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 Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SA. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 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, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 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 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej 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 Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z   
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
8.4.  "Odbiór   ostateczny robót (końcowy) robót".  
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa  lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne A.00. 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje: 
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, poziomych, barier i 
świateł,  
-utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. Przepisy związane 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.  
     zm.).  
2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
3…Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
    1229).  
5.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późno zm.).  
6.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).  
7.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
8.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 
 
 
 

B.00.01.  ROBOTY  POMIAROWE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. Roboty będą polegały na wytyczeniu 
zmienionej osi trasy rowu Mała Rosica oraz charakterystycznych punktów projektowanego  przekroju 
poprzecznego na długości 419 mb.  Roboty geodezyjne obejmują również wytyczenie trasy oraz 
charakterystycznych punktów przekroju poprzecznego  projektowanych grobli, drogi, ścianek szczelnych i robót 
zabezpieczających przed przelaniem się wód wezbraniowych w ul. Gościniec.  
1.2. Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych  Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana  
między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 2. 
Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejszej ST są: 
-  pale i paliki drewniane, 
-  rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i 
średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
-  teodolity, 
-  niwelatory, 
-  tyczki, 
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-  łaty, 
-  taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..  
4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. pkt 5. Wykonanie 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów 
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o 
współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system 
przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 
a)  punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b)  odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony w 
sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c)  sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z 
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 
(Pomiary realizacyjne GUGiK). 
5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach  GUGiK. 
5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2. Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie 
powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 
wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki 
są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli 
inżynierskich, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i 
w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
5.6. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 
krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz 
nie rzadziej niż co 25 m. 
5.7. Wyznaczanie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 
wytyczenie osi obiektu, 
wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 
5.8. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów 
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. pkt 6.  Kontrola 
jakości robót. Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK.Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 
roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. Pomiary 
kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a 
także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia 
nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 7.1. Ogólne zasady 
obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy modernizacyjnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inżynierowi powinien zawierać niezbędne szkice 
wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 
pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Płaci się za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy wału obejmuje: 
-  wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
-  wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt.   
5.1.5, 
-  wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6, 
-  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające   
-  odszukanie i ewentualne odtworzenie 
-  utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 
-  wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 
-  transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 
farby itp.) 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
 1.  PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z   
                          betonu. 
2. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo- 

                                       kontrolnych. 
 3.  Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 4.  Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
                                             Warszawa, 1979 
 5.  Instrukcja techniczna G-l.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
 6.  Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
 7.  Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
 8.  Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
 9.  Wytyczne techniczne G-3. l  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
10.  Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
 

 
 

 

B – 00.02  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA             
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem 
terenu budowy. Roboty przygotowawcze związane z realizacją inwestycji obejmują między innymi: 
a) urządzenie zaplecza Wykonawcy - w tym wykonanie i demontaż dróg technologicznych;  
b) wykonanie placu technologicznego;  
c) zabezpieczenie terenu budowy;  
d) prace rozbiórkowe;  
e) prace przygotowawcze terenu.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
- zabezpieczenie terenu budowy;  
- urządzenie zaplecza wykonawcy wraz z jego likwidacją;  
- zabezpieczenie istniejącej roślinności (narażonej na bezpośrednie uszkodzenie bądź zniszczenie w trakcie 
realizacji robót), nieprzewidzianej do usunięcia – w zakresie podanym w przedmiarach robót;  
- usunięcie i karczowanie 25 drzew o średnicy ponad 10 cm w obrębie robót; 
- karczowanie krzaków w ilości 45 m2; 
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- zabezpieczenie 6 drzew przed uszkodzeniem, 
- wykoszenie porostów gęstych z dna i skarp istniejącego rowu z wygrabieniem; 
- załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z wykarczowania i wycinki, w tym wywóz karpiny na 
składowisko odpadów na odl. do 20 km – w zakresie podanym w przedmiarach robót;  
- zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) o grubości do 60 cm z pasa robót ziemnych i pasów technologicznych w 
ilości 2686 m3 oraz w pasie projektowanego poszerzenia drogi, w ilości 22,9m3. 
- rozbiórkę ubezpieczenia rowu z płyt JOMB na długości 32m 
Materiał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje własnością właściciela działki.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne” pkt 1. 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który na 
pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01. 
Deski iglaste do zabezpieczeń drzew 
Drut  
Maty słomiane 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzaków 
Do wykonania robót należy stosować: 
- wykaszarki spalinowe, 
- piły mechaniczne, 
- ciągnik z przyczepą skrzyniową, 
- spycharka, 
-żurawie o udźwigu > 400 kg, 
-samochody ciężarowe, 
- koparka gąsiennicowa o poj. łyżki 0,4-0,6 m3 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 
4.2. Transport usuniętych drzew i krzaków 
Pnie ściętych drzew mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie trwania transportu 
Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku 
(przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. Pnie, ściętych drzew należy przewieźć na miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 2 km lub w miejsce wskazane przez właściciela 
drzewostanu. Karpiny i gałęzie należy odwieźć na odległość do 20 km. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Usunięcie drzew  
Drzewa znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy 
ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni.  Wykonać wycinkę drzew i 
krzewów oraz karczowania pni po uzyskaniu stosownego zezwolenia na ich usunięcie zgodnie z ustawą z dnia 
16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. pod.627).  Ścięte drzewa należy protokolarnie przekazać 
właścicielowi działki. Pnie (dłużyce) ściętych drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na środki 
transportowe i przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odl. do 2 km. Wykarczowane pnie 
drzew i korzenie będą transportowane na składowisko odpadów, zaproponowane przez Wykonawcę 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie 
uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do usunięcia. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych 
pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami 
wg BN-72/8932-01. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone.  
5.3. Usunięcie warstwy humusu 
zdjąć koparką warstwę humusu grubości do 0,6m ze skarp oraz przewidzianego do podwyższenia pasa 
technologicznego w ilości 2686m3 , z czego 76m3 pozostawić do dalszego wykorzystania , natomiast 2610m3 
wywieźć na najbliższe wysypisko wskazane przez inspektora nadzoru. 
5.4. Roboty rozbiórkowe 
Rozebrać istniejące ubezpieczenia rowu z płyt JOMB w Km. 1+380-1+402  w ilości 72,7m2.  
5.5. Zabezpieczenie drzew 
Wykonać zabezpieczenie matami słomianymi w deskach części drzew(6szt) które nie są przeznaczone do wycinki, 
a znajdują się w rejonie robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzaków, 
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- Protokoły przekazania ściętych drzew właścicielowi działki, 
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły po wykarczowaniu były 
wypełnione gruntem odpowiadającym wymaganiom BN-72/8932-01 zagęszczone zgodnie z wymaganiami BN-
72/8932-01. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A. 00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
a)  1 szt. ściętego i wykarczowanego drzewa lub pnia o określonej średnicy, 
b)  1 ha usuniętych krzaków i zagajników. 
c)  1 m3 wywiezionych dłużyc 
d)  1 mp wywiezionej karpiny i gałęzi 
e)  1 m2 wykoszenia i wygrabienia porostów 
f)   1 m2 rozebranej powierzchni ubezpieczenia z płyt JOMB 
g)  1 szt. zabezpieczonego drzewa 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A. 00. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Płaci się za: 
a)   Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 
-  ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 
-  transport pnia (dłużycy) i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 2 km, na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru, 
-  karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z wszystkimi innymi 
materiałami po wycince i karczowaniu, 
zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
-  uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
b)   Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 
- wycięcie krzaków i zagajników, 
- zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku, 
- wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu, podlega on 
ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
c)   Cena 1 m2 rozbiórki umocnień z płyt JOMB obejmuje: 
- rozbiórkę umocnień z płyt betonowych o wymiarach i lokalizacji podanych w Dokumentacji Projektowej, z 
załadunkiem żurawiem na środki transportowe i odwiezieniem na miejsce zaproponowane przez Wykonawcę i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na odległość do 1,0 km (z ewentualnym późniejszym 
użyciem jako materiał z odzysku do innych robót wg oddzielnych specyfikacji technicznych),  lub odwiezieniem 
poza teren budowy na koszt wykonawcy, koszt czasowego zajęcia terenu na miejsca składowania materiałów 
zaproponowane przez Wykonawcę, złożenie materiałów w pryzmy lub stosy na miejscu składowania, 
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.2 Inne dokumenty 
1.  Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

 

 
 
B–00.03 MELIORACYJNE  ROBOTY KONSERWACYJNE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z konserwacją  urządzeń wodno - melioracyjnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia ręcznych robót związanych z : 
wykaszaniem porostów ze skarp, korony i dna urządzeń wodno-melioracyjnych  z ich wygrabieniem, 
usuwaniem namułu z dna cieków z rozplantowaniem urobku i oczyszczanie z namułów przepustów rurowych. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt  1.5. Ogólne 
wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 3. Sprzęt. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. pkt4. 
Transport . 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonać konserwację istniejącego rowu na całym odcinku 460m łącznie z udrożnieniem przepustu w ul. 
Grabówka, poprzez wykoszenie dna i skarp oraz odmulenie, a w szczególności po wezbraniach które wystąpią w 
trakcie wykonywania robót należy odmulić odcinek rowu od wlotu na oczyszczalnię wschód do istniejącego 
przepustu w ul. Grabówka (65mb). Rozplantowanie urobku pozyskanego z odmulenia rowu wykonywane będzie 
przy użyciu spycharek gąsienicowych. W wyjątkowych przypadkach, gdy będzie chodzić o ochronę szczególnie 
ważnych pojedynczych egzemplarzy drzew, urobek będzie rozplantowany ręcznie lub zostanie wywieziony. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a)   1 m2 (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, 
b)   1 m3 (sześcienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
c)   1 mb (metr bieżący) wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  A 00. pkt. 9.1. 
Ustalenia ogólne. 
Cena jednostkowa wykonania robót konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje: 
wykaszanie porostów ze skarp i dna urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na terenach przewidzianych pod 
inwestycje  z ich wygrabieniem,  
usuwaniem namułu z dna cieków z rozplantowaniem urobku . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
 
 

B – 00.04  ROBOTY ZIEMNE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robót ziemnych na budowie. 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Specyfikacja obejmuje: 
- wykonanie mechanicznie wykopów związanych z rozbudową rowu o objętości łącznej 380m3, 
- uzupełnienie brakujących ilości gruntu piaskiem dowiezionym w ilości 1910m3 wraz z mechanicznym 
uformowaniem i zagęszczeniem nasypów do uzyskania wskaźnika ID?0,6, 
- wykonanie wyrównawczej podsypki ze żwiru lub pospółki grubości do 5cm na wyrównanym dnie i skarpach 
rowu na powierzchni 1989m3, 
- uformowanie do maksymalnej rzędnej 69,80 n.p.m. i zagęszczenie do uzyskania wskaźnika ID?0,6 nasypu 
drogi gruntowej na działce nr. 1331/7 długości 32,3m o objętości 197,6m3 z piasku dowiezionego, 
- uformowanie do rzędnej 69,80 n.p.m. i zagęszczenie nasypu tymczasowego łączącego lewą krawędź skarpy 
rowu w rejonie bystrotoku w km. 1+767 i 1+779 z odcinkiem przebudowanej drogi gruntowej długości około 
20m z gruntu miejscowego przemieszczonego spycharką o objętości 200m3, 
- wykonanie równiarką lub koparką 129m2 korytowania drogi na głębokość 15cm, szer. koryta 3m, 
- wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
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Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; 
Nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu podawane jako 1:m (gdzie m jest 
stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia spadku skarpy w stopniach. 
Odbiór techniczny częściowy - odbiór poszczególnych etapów robót ulegających przykryciu lub zanikowi przed 
całkowitym ukończeniem budowy. 
Odbiór techniczny końcowy - odbiór po zakończeniu całości robót przed jego przekazaniem do eksploatacji lub 
odcinka, jeśli może być on wcześniej oddany do eksploatacji 
Odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego wykorzystania albo 
składowanego jako nieprzydatna nadwyżka. 
Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych 
oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
Złoże – miejsce występowania gruntu naturalnego lub skały, przydatnego do budowy nasypu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wzmagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania 
ogólne”. 
2.2 Materiał ziemny do wbudowania w nasyp (złoże) 
Grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i innych 
zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych 
środków lub zabiegów nie nadają się następujące grunty określone: 
a) spoiste zamarznięte, 
b) o zawartości części organicznych powyżej 2 %, 
c) o zawartości części ilastych powyżej 30 %, 
d) spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
e) skażone chemicznie. 
Do budowy nasypów ziemnych zaliczanych do III i IV klasy budowli hydrotechnicznych o wysokości do 3,0 m 
mogą być stosowane w indywidualnych przypadkach, po przeprowadzeniu dodatkowych prac badawczych, grunty 
organiczne (organicznych zawartości części organicznych powyżej 2 %) pochodzenia naturalnego oraz mieszanki 
mineralno-organiczne. Zasady wykonawstwa, kontroli jakości i odbioru robót określa się w projekcie. 
Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 
- torfy wysokie i przejściowe, 
- torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 
- torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 
- gytie. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania ogólne”. 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 
 
Tablica 1. Orientacyjne grubości zagęszczanych warstw (h) i liczba przejazdów (n) maszyny zagęszczającej 
 
 

Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  
i kamieniste 

 
Rodzaje 
urządzeń 
zagęszczających 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

Walce statyczne  
 gładkie  

0,4 do 0,7 4 do 8   0,3 do 0,6 4 do 8 

Walce statyczne 
okołkowane  

0,4 do 0,6- - 0,2 do 0,3 6 do 10   

Walce ogumione  0,2 do 0,3 6 do 8 0,2 do 0,3 6 do 10 - - 
Zagęszczarki  
wibracyjne  

0,3 do 0,6 4 do 8 - - 0,3 do 0,6 4 do 8 

Zgarniarki i ciężkie 
samochody* 

0,3 do 0,5 8 do 12 0,3 do 0,5 8 do 112 0,3 do 0,4 8 do 12 

Spycharki 
gąsienicowe* 

0,2 do 0,4 8 do12 0,2 do 0,3 8 do 12   

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 
m 

 
1,0 do 5,0 

5 do 15 
uderzeń 
w punkt 

   
1,0 do 3,0 

5 do 15 
uderzeń w 
punkt 

*)    możliwe do stosowania przy budowlach ziemnych III i IV klasy, przy dużej ilości przejazdów w czasie 
transportu lub przemieszczania gruntów 
 
3.3. Sprzęt do odspajania gruntów 
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Roboty ziemne przy rozbudowie  koryta rowu wykonywane będą koparkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 
0,4-0,6m3 i ręcznie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. W zakresie szczegółowych wymagań 
Transport kruszyw powinien się odbywa według ustaleń SST. Nie należy dopuści do zanieczyszczeń i desegregacji 
kruszyw w trakcie przewozów wewnętrznych w obrębie budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1 Złoża materiałów i odkłady 
W przypadku, gdy miejsce odkładu nie jest ustalone projektem, grunt należy odkładać w miejscowych 
zagłębieniach terenu, możliwie jak najbliżej wykopu. Odkład nie może być wykonany bliżej niż w odległości 2h od 
górnej krawędzi skarpy wykopu, gdzie h jest głębokością wykopu. Pochylenie korony odkładów powinno wynosić 
co najmniej 2%, a pochylenie skarp nie powinno być hardziej stronie niż 1:1,5. Jeśli odkłady nie stanowią 
wypełnienia zagłębień terenowych powinny mieć kształt regularnych nasypów (tymczasowe odkłady 
technologiczne przygotowywanego na nasyp materiału). Skarpy i korona odkładu, z wyjątkiem tymczasowych 
odkładów technologicznych (materiału przygotowywanego do wbudowania w nasyp), podlegają biologicznej 
rekultywacji. 
5.2.2 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 
- usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp. 
zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w 
nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp., 
- zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie powierzchniowe 
(5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem, 
- jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o szerokości 1-3 m 
nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o 
nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych), 
- gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje pokrycia ich 
warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania, 
5.2.3 Ogólne zasady wykonania nasypu 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia 
powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie: 
- do ok. l0% w kierunku podłużnym, 
- do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 
poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie z tablicy 1 (p. 3.2.). 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, 
zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na 
osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy 
projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów klasy III i 1V, przy czym należy 
przestrzegać następujących warunków: 
a) grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty hardziej 
przepuszczalne bliżej skarp, 
b) grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
c) w są siadających ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek działania 
filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też rozmyć. 
5.2.4 Wbudowywanie i zagęszczanie gruntów 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt., określonej według normalnej metody Proctora. 
Zaleca się aby. 
dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach 
wn = wopt, ± 2%, 
dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ? 0,7 wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju 
maszyn zagęszczających, 
dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 
wody. 
W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy go 
przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele przekraczających dopuszczalne (do 2%), można go 
wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 
Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą; na 
odkładzie lub przy urabianiu w złożu, jeśli ta wilgotność jest znacznie niższa lub w warstwie jeżeli jest bliska 
dopuszczalnej. 
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Zagęszczenie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza granice podane wyżej możliwe jest w 
przypadkach: 
zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym w projekcie, 
a)  gdy objętość nic odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości pojedynczej  
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami projektu, 
b)  gdy projekt przewiduje specjalne wymagania co do zagęszczenia gruntu. 
Grunt spoisty w warstwic do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 15 
cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych 
wymiary odłamów skalnych nic powinny przekraczać połowy grubości warstwy. Jakość zagęszczenia określa się 
stopniem zagęszczenia ID lub wskaźnikiem zagęszczenia lS, w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. W 
przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do 
zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na 
budowie. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane 
zagęszczenie. Jeśli na budowie nie przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną liczbę przejazdów 
maszyn zagęszczających, w zależności od grubości zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających podaje tablica 1. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości ok. 
25 cm ślady poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką 
powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. Ma to na celu lepsze połączenie warstw i 
powinno być wykonane na krótko przed ułożeniem warstwy następnej. 
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części roślinne, 
karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się 
również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów, grunty: 
-  o zawartości części organicznych większej niż 3%, 
-  o zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 
-  o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%, 
-  spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
-  skażone chemicznie. 
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem warstwy następnej 
powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod wpływem słońca i wiatru. W 
przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną warstwę 
gruntu należy zabezpieczyć zgodnie z 5.7. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów 
spoistych powinno być przerwane a powierzchnię warstwy należy zwałować walcem gładkim, aby możliwy był 
łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 
gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem zgodnie z 5.7. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości 
uzyskania wymaganego zagęszczenia. W przypadku gdy wykonanie i zabezpieczenie zgodnie z 5.7 nie jest 
możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
5.2.5 Wykonywanie nasypów w warunkach nietypowych i wymagania specjalne 
W przypadku nasypów wykonywanych na zboczach należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
w sąsiedztwie skarp roboczych na przygotowanym pod nasyp podłożu grunt zagęszczać należy maszynami 
lekkimi, umożliwiającymi dostęp w bezpośrednie sąsiedztwo tych skarp (np. ubijaki, zagęszczarki wibracyjne), 
w przypadku zboczy stromych, gdy jest możliwe niekontrolowane zawilgocenie nasypu spływającą wodą 
opadową, w zboczu powyżej terenu robót zaleca się wykonać rów opaskowy, 
W sąsiedztwie budowli betonowych nasypy statyczne należy także zagęszczać maszynami lekkimi zwiększając o 
około 50% liczbę przejazdów tych maszyn po jednym śladzie lub zmniejszając grubość warstwy do 10-15 cm. W 
pachwinach grunt należy zagęszczać ubijakami ręcznymi. Uszczelnienia z gruntów spoistych w miejscu ich styku 
z budowlami wymagają spełnienia warunków dodatkowych: 
-powierzchnia betonu, z którą ma stykać się uszczelnienie powinna być gładka, oczyszczona z pozostałości np. 
oleju, smarów itp. i na krótko przed ułożeniem gruntu dobrze zwilżoną wodą, 
-  w przypadku gruntów gruboziarnistych i kamienistych na styku nie może być frakcji grubszych od 20 mm. 
Zagęszczanie skarp należy wykonywać maszynami przystosowanymi do pracy na skarpach (np. przy użyciu 
wciągarki). Skarp można nie zagęszczać w następujących przypadkach: 
jeżeli szerokości układanych warstw są większe od wymaganej (około 50 cm poza projektowaną linią skarpy) a 
nadmiar gruntu jest usuwany, co zaleca się stosować w praktyce,dla nasypów wałów, przy których maksymalne 
projektowane wzniesienie wód powierzchniowych nad podstawę wału jest mniejsze od 2 m. 
Dla rdzeni i ekranów zapór ziemnych należy stosować następujące wymagania specjalne: 
-  warstwy gruntu spoistego układanego w elemencie uszczelniającym powinny być wykonywane równocześnie z 
otaczającymi je warstwami filtrów odwrotnych, warstwami ochronnymi lub nasypami statycznymi; dopuszczalne 
jest wyprzedzenie lub opóźnianie wbudowywania warstwy gruntu spoistego tylko o jedną warstwę, 
-  wilgotność gruntu powinna być w granicach wopt ±2%, w przypadkach gdy wilgotność przekracza podane 
wyżej granice należy postępować zgodnie z p. 5.5. 
-  szczególnie starannie powinny być zagęszczone części uszczelnienia stykające się z filtrami odwrotnymi, 
warstwami ochronnymi, budowlami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. 
W sąsiedztwie urządzeń pomiarowo-kontrolnych układanie i zagęszczanie gruntów powinno być zgodne z 
warunkami podanymi w instrukcji instalowania tych urządzeń. Zwykle w tych rejonach zaleca .się ugęszczanie 
ręcznymi ubijakami lub ręcznie sterowanymi zagęszczarkami. Poziome warstwy uszczelniające należy wykonywać 
odcinkami o takich rozmiarach, aby po osiągnięciu wymaganej projektem grubości można je było niezwłocznie 
pokryć warstwą ochronną zabezpieczającą przed utratą wilgotności. Połączenie kolejnych odcinków powinno być 
wykonywane ze spadkiem nie większym niż 1:6. Przy połączeniach nowo budowanych nasypów z istniejącymi 
należy stosować zasady jak dla nasypów wykonywanych na zboczach. 
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5.2.6 Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych i robót 
Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Umocnień. W przypadku gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili 
wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów przed 
działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych 
przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 
tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopów lub korony nasypów od wód opadowych przez wykonanie 
rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi skarp, 
w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej wody, a projekt 
okoliczności takich nie przewidywał, skarpy należy ubezpieczyć brzegosłonami lub innymi równorzędnymi 
umocnieniami, 
w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na koronie nasypu 
należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm 
warstwę gruntu rodzimego, a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 
dowolnego, 
w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopów (grunty 
zawierające cząstek mniejszych od 0,02 mm więcej niż 10%) należy je usunąć lub zabezpieczyć przed 
przemarzaniem przykrywając matami lub warstwą ochronną gruntu. W' przypadku nasypów wbudowywanie 
gruntów wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 
zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem. 
W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne to uszkodzoną warstwę 
należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu 
i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z projektem. 
5.2.7 Roboty ziemne w okresie mrozów 
Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach dłuższych przerw 
(ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte słomianymi matami lub pozostawioną 
warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie 
można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 
-  przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 
-  pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (trociny, torf, mech, słoma, liście, piasek). 
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. W gruntach 
spoistych nie powinno być wykonywane. W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich 
za zgodą projektanta i z zachowaniem następujących warunków: 
niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu a grunt używany do nasypów nie może 
zawierać lodu lub śniegu, 
niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane metody zagęszczania nie 
zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu, 
grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubości warstw zagęszczanych 
w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów sprzętu zagęszczającego zwiększona o 50%, 
przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być oczyszczona ze śniegu i 
lodu, 
w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez przykrycie ok. 0,5 m 
warstwą luźno ułożonego gruntu. 
5.3. Wykonanie wykopów 
5.3.1. Wykonywanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 
fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i 
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 ÷ 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę tę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić. 
5.3.2. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 
źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 
ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 
konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały 
itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, zagrożone miejsca zabezpieczyć 
przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, 
może nastąpić za zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Przedmiot kontroli 
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Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i stany gruntu w 
złożu lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych.  
Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami przedstawionymi w projekcie lub w niniejszych 
specyfikacji technicznej. 
6.3. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 
Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż 
co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno być nie 
mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 
-  rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 
-  usytuowanie i długość osi, 
-  wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 
-  nachylenie skarp. 
Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem poprawek na osiadanie (wg projektu) 
są następujące: 
rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 
szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, - szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny odpowiadać wymaganiom 
dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia. 
Kontroli podlegają także wymiary wewnętrznych elementów nasypów, np. rdzeni, warstw ochronnych, drenaży. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanych rzędnych i wymiarów tych elementów, oraz wymagania dotyczące 
kontroli, powinny być określone w projekcie. Orientacyjnie można dopuścić wielkość odchyleń ±10% dla 
wymiarów i spadków, z zastrzeżeniem zachowania spadków minimalnych wymaganych, oraz ± 20 cm dla 
rzędnych. Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. 
załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż dwa przekroje na 
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 
-  rzędne dna, ławek i terenu, 
-  usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
-  wymiary przekroju poprzecznego, 
-  nachylenie skarp. 
Odchylenia od projektu w wymiarach liniowych oraz rzędnych wykopów, w zależności od przeznaczenia budowli i 
warunków wodnych, powinny mieścić się w granicach podanych w tablicy 2. 
rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 
usytuowanie i długość osi, 
wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 
nachylenie skarp. 
Tablica 2 
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Obowiązek 
zachowania 
minimalnego 
wymaganego spadku 
dna przewidzianego w 
projekcie 

 
6.4. Kontrola zagęszczenia nasypów 
6.4.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia 
Badania zagęszczenia prowadzi się: 
na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane zagęszczenie danej 
warstwy warunkujące dopuszczenia do układania następnej, 
po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu 
gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc 
zagrażających bezpieczeństwu, 
w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy powstają obawy o ich 
bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 
Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) lub wskaźnika zagęszczenia 
(IS) badanych warstw we wznoszonej budowli, a w niektórych przypadkach, przy zastosowaniu właściwej 
interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla całej budowli lub jej części stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploatacyjnej może być zmniejszona 
ograniczonymi możliwościami badania zagęszczenia na dużych głębokościach, poziomem zwierciadła wody 
gruntowej i przez inne czynniki. 
6.4.2. Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarnistych 
Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (IS) lub stopniem (ID) 
zagęszczenia. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego (ρd) pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalną gęstością 
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objętościową szkieletu �ds, (wyznaczoną metodą Proctora z energią normalną dla gruntów spoistych) lub z 
granicznymi gęstościami szkieletu gontowego (ρ dmax) i (ρ dmin) (wyznaczonymi metodą wibracyjną dla 
gruntów niespoistych). Bieżącą kontrolę zagęszczenia należy prowadzić zgodnie z 6.6. Dla robót masowych 
(zapory, wały i inne) o dużej jednorodności wbudowywanego gruntu można ją przeprowadzić metodami 
radioizotopowymi (badania nieniszczące „in situ"). 
Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących (kontrola eksploatacyjna) zaleca się 
przeprowadzić metodą sondowań (badania podstawowe) oraz wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek 
o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badań laboratoryjnych (badania uzupełniające). Wyniki sondowań, 
interpretowane głównie jakościowo, należy wykorzystywać do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, 
do wydzielenia słabych warstw, kawern itp. W przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w dużym zakresie 
(masowych) i z gruntu jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów badawczych przy profilach sondowań 
i na podstawie rezultatów badań laboratoryjnych próbek NNS opracować zasady interpretacji wyników sondowań. 
Profile sondowań oraz wykopy należy tak rozmieścić aby uzyskać przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu. 
6.4.3. Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów gruboziarnistych i kamienistych 
Zagęszczenie gruntów gruboziarnistych ocenia się, podobnie jak gruntów drobnoziarnistych, wskaźnikiem (IS) 
lub stopniem (ID) zagęszczenia pobranych z nasypu próbek gruntu lub za pomocą badań nieniszczących. W 
przypadku pobierania próbek oznaczenie gęstości objętościowej (p) można wykonać mierząc ich objętość zwykle 
za pomocą piasku kalibrowanego, aparatu membranowego lub folii i wody. Wilgotność naturalną (wn) można 
określić metodą: suszenia, piknometru wodnego lub laboratoryjno-obliczeniową. Kontrolę zagęszczenia na 
podstawie badań nieniszczących „in situ" przeprowadzać można metodą: radioizotopową, próbnych obciążeń 
statycznych i dynamicznych lub geodezyjną. Metoda radioizotopowa polega na kontroli gęstości (ρ) i wilgotności 
(wn) zagęszczonej warstwy gruntu za pomocą radioizotopowych sond powierzchniowych: do badania gęstości 
objętościowej sondy typu GP, do badania wilgotności sondy WP. W metodzie próbnych obciążeń statycznych 
wykorzystuje się zależność pomiędzy wskaźnikiem zagęszczenia (IS) i stosunkiem modułów odkształcenia E/Eo. 
Do pomiaru odkształceń gruntów gruboziarnistych stosuje się próbne obciążenie za pomocą płyty o średnicy 600 
mm, umożliwiającej badanie zagęszczenia gruntu o uziarnieniu dmax ≤120 mm. Metodę geodezyjną stosuje się 
do nasypów w toku ich wykonywania. Ocenę zagęszczenia, nasypu przeprowadza się na podstawie porównania 
wartości wskaźnika zagęszczenia kontrolowanej warstwy (ISi) z wymaganą wartością wskaźnika zagęszczenia 
(ISw). Wartość (ρ ds) (potrzebną do określenia ISi) ustala się wykorzystując wyniki pomiarów geodezyjnych 
nasypu przed zagęszczeniem oraz po takiej liczbie przejazdów maszyn zagęszczających po jednym śladzie, po 
których nie następują dalsze zmiany objętościowe zagęszczanej warstw gruntu. 
6.5. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia 
Jeśli projekt nie przewiduje inaczej t 
o wymaganą wartość stopnia (IDw) lub wskaźnika (ISw) zagęszczenia można przyjąć w oparciu o podane niżej 
zależności: 
Wymagane wartości IS lub ID 
 
Tablica 3 

Wymagane zagęszczenie 
Korpusy zapór 
ziemnych 

Korpusy wałów nowych 
 
 
Rodzaj 
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Zwartość frakcji 
> 2 mm (%) Wysokość 

h < 15 m 
Wysokość 
h > 15 m 

I, II klasa III, IV klasa 

0 - 10 ISw ≥ 0,95 ISw ≥ 0,98 ISw ≥ 0,95 Grunty 
spoiste 10 - 50 

ISw ≥ 0,92 ISw ≥ 0,95 ISw ≥ 0,92 

 
ISw ≥ 0,92 

 
piaski drobne IDw ≥ 0,75 
piaski średnie IDw ≥ 0,70 

IDw ≥ 0,70 
 
Grunty 
niespoiste 

piaski grube i 
grunty 
gruboziarniste 

IDw ≥ 0,65 IDw ≥ 0,65 

 
 
IDw ≥ 0,55 

 

 
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do sypania 
warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki wartości kontrolowane 
spełniają podstawowe warunki: 
ID ≥ IDw  lub  IS ≥ ISw 
W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i przeprowadzić 
ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z niedostatecznego zagęszczenia oraz 
warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i 
zastosować następujące wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej 
jakości: 
- ID ≥ IDw  lub  - IS ≥ ISw 
 
z tym, że wymagań podstawowych, tzn ID ≥ IDw IS ≥ ISw, może nie spełnić nie więcej niż 10% wszystkich  
wyników dla budowli I i II klasy lub 15% dla budowli III i IV klasy. przy czym wskaźniki najniższe powinny  
spełniać nierówności: 
IDmin ≥ 0,70IDw 
ISmin ≥ 0,95ISw 
w podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają: 
- ID - IS wartości średnie, a IDmin ISmin najmniejsze wartości stopnia lub wskaźnika zagęszczenia w warstwie, 
ID IS IDw ISw oraz jak poprzednio. 
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Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że: 
każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są od siebie oddzielone 
miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek spełnia, 
ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby wszystkich 
warstw danej budowli. 
Budowle, w których liczba warstw spełniających wymagania podstawowe nie sięga 90% wszystkich warstw 
powinny być przedmiotem ekspertyzy oceniającej stan techniczny i możliwości spełnienia swoich zadań. W 
przypadku nie wykonania ekspertyzy należy traktować je jako budowle o obniżonej jakości. 
Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowić może podstawę do uznania, że zagęszczenie 
gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzeżeń pod warunkiem, iż uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach 
(profile sondowań, próbki NNS z wykopów) spełniają wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki 
badań powinny być przedmiotem ekspertyzy orzekającej o stanie technicznym budowli i możliwościach spełnienia 
swoich zadań. Wymienione wymagania odnoszą się także do nasypów wykonywanych z gruntów organicznych i z 
mieszanek gruntów organicznych z mineralnymi, z zastrzeżeniem, że metodyka i zakres ich badań powinny być 
opracowane odrębnie. W przypadku tych gruntów dopuszcza się zastosowanie innych wymogów zagęszczenia 
ustalonych w oparciu o odrębne badania i ekspertyzy. 
6.6. Zakres badań materiałów w złożach 
Celem badań jest: 
kontrola zgodności wydobywanego gruntu z dokumentacją złoża, 
kontrola zgodności rodzaju gruntu, jego cech oraz właściwości z projektem, 
ewentualna korekta przyjętej technologii. 
Wymagany zakres badań złóż dla budowli I i II klasy jest następujący: 
a) grunty drobnoziarniste (spoiste i niespoiste) przeznaczone na nasyp statyczny: 
-  wilgotność w miarę potrzeby, 
-  zawartość części organicznych w miarę potrzeby, 
-  min. jedna próbka na 5 000 m3 objętości złoża, 
-  min. jedna próbka dziennie w czasie eksploatacji złoża oraz dodatkowa próbka przy widocznej zmianie  
   właściwości rodzaju lub stanu gruntu, 
-  parametry zagęszczalności na wybranych wizualnie (wg analizy makroskopowej) próbkach w ilości min. 1  
   badanie na 5 pobranych próbek, 
b)   grunty gruboziarniste i kamieniste: 
-  zawartość cząstek < 2 mm, 
-  min. jedna próbka (o masie ok. 150 kg) na 10 000 m3, pobierana łyżką koparki ze ściany złoża  
   przygotowanego do eksploatacji, 
-  wilgotność cząstek < 2 mm, 
-  zawartość części organicznych w miarę potrzeby, 
-  cechy cząstek < 2 mm wizualnie (wg analizy makroskopowej), 
-  dodatkowa próbka przy widocznej zmianie gruntu 
Dla budowli klasy III i IV dopuszcza się niniejszy zakres badań laboratoryjnych określony przez inspektora 
nadzoru w porozumieniu z projektantem. Próbki do tych badań wybierane są w oparciu o ocenę wizualną i analizę 
makroskopową. 
6.7. Zakres badań gruntu wbudowywanego w nasypy 
Bieżąca kontrola jakości wbudowywanego w nasyp gruntu powinna być prowadzona przez laboratorium 
geotechniczne, najlepiej polowe. Badania wykonywane w ramach kontroli bieżącej mają na celu ocenę: 
zgodności rodzaju wbudowywanego gruntu, jego stanu i cech fizyko-mechanicznych z projektem, 
jakości zagęszczenia,i powinny być prowadzone wg zawartego w projekcie programu, szczególnie w przypadku 
budowli klasy I i II. 
W przypadku braku odpowiednich danych w projekcie, kontrolę bieżącą (rodzaje badań i liczba próbek) można 
prowadzić w oparciu o podane niżej zalecenia: 
a)  dla nasypu statycznego: 
gęstość i wilgotność naturalna, 
min. 1 próbka na 2 500 m2 zagęszczonej warstwy, 
uziarnienie w miarę potrzeby lub procentowa zawartość frakcji powyżej 2 mm, 
min. 3 próbki z warstwy kontrolowanej 
b)  dla filtrów, drenaży i warstw przejściowych: 
gęstość i wilgotność naturalna, 
min. 1 próbka na 500 m2 zagęszczonej warstwy, 
uziarnienie w miarę potrzeby, 
min. 3 próbki z warstwy kontrolowanej 
Badania parametrów zagęszczalności w aparacie Proctora oraz wyznaczanie granic Atterberga powinny być 
przeprowadzone z częstotliwością nie mniej niż: 
-  na 2 500 m3 wbudowanego gruntu w elementach uszczelniających, 
-  na 5 000 m3 wbudowanego gruntu w nasypie statycznym. 
Jeżeli występuje duża zmienność wbudowywanych w nasyp gruntów, należy prowadzić badania zagęszczenia z 
większą niż podano wyżej częstotliwością, a dla każdej pobranej próbki gruntu powinny być określone parametry 
zagęszczalności w aparacie Proctora (stosując energię normalną). Próbki pobierane do badań zagęszczenia 
powinny być tak lokalizowane aby były reprezentatywne dla całego przekroju poprzecznego nasypu, tj. części 
środkowej i stref przyskarpowych. Podane wyżej zalecenia odnoszące się do zakresu badań nie dotyczą rejonów 
styków korpusów nasypów z elementami konstrukcji betonowych pachwin, przy aparaturze kontrolno-
pomiarowej itp. Zakres badań dla tych rejonów powinien być w projekcie ustalony indywidualnie. 
Oprócz kontroli jakości zagęszczania wbudowanego gruntu, w budowlach klasy I i I1 zaleca się wykonanie innych 
specjalistycznych badań geotechnicznych, między innymi: współczynnika filtracji „in situ", parametrów 



Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na 
odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i  

telekomunikacyjnej 
 

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. 
Tomasz  Górgoń i s-ka  Płock 

26

odkształceniowych i wytrzymałościowych, zawartości soli rozpuszczalnych lub części organicznych i innych, 
których program powinien być podany w projekcie. Dla budowli klasy III i IV dopuszcza się mniejszy zakres i 
częstotliwość badań laboratoryjnych określony przez inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem. Próbki 
do tych badań powinny być wybierane w oparciu o dokładną ocenę wizualną i analizę makroskopową. 
 
6.8. Zakres badań gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach wykonuje się w celu kontroli ich zgodności r projektem (rodzaj i stan gruntu) a 
niekiedy także dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. Rodzaje i zakres badań powinien 
określać projekt. W przypadku braku tych danych w projekcie dla budowli I i II klasy zaleca się pobierać do 
badań co najmniej 2 próbki z każdej warstwy o odmiennych właściwościach geotechnicznych oraz co najmniej 
jedną na 5 000 m2 powierzchni skarp i dna, jeśli nie występują zmiany gruntu. W pobranych próbkach określa 
się: 
-  uziarnienie, 
-  wilgotność, 
-  gęstość objętościową w miarę potrzeby, 
-  granicę Atterberga w miarę potrzeby, 
-  parametry zagęszczalności (wopt i �ds) w miarę potrzeby. 
Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5 000 m3 oraz dla budowli klasy III i IV 
dopuszcza się tylko badanie makroskopowe. 
6.9. Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników 
Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 
-  dziennika badań i pomiarów, 
-  zestawienia wyników badań, 
-  zbiorczej analizy wraz ze statystycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, przekrojów 
poprzecznych i podłużnych, pionowych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz wyniki pomiarów 
kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów, a także miejsca poboru próbek. Przekroje 
poprzeczne powinny być wykonywane w tych miejscach, w których kontrolowane były wymiary. 
Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
oraz odpowiednich punktach niniejszych specyfikacji, a także przez porównanie z orzeczeniem geotechnicznym i 
książką nadzoru autorskiego. Ocenę z przeprowadzonej kontroli materiałów i robót należy wpisać do dziennika 
budowy. 
Wyniki badań kontrolnych jakości wykonania nasypów wykorzystywane są: 
doraźnie, przy odbiorze poszczególnych warstw nasypu; tj. do porównania parametrów zagęszczenia z 
wymaganiami projektowanymi lub podanymi w specyfikacji w celu podjęcia decyzji czy może być układana 
następna warstwa nasypu, 
przy ocenie większej części nasypu lub nasypu całkowicie wykonanego; w tym przypadku wyniki badań powinny 
być opracowane statystycznie. 
Do oceny należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, gdzie znajdo ją się wyniki 
przeprowadzonych badań i pomiarów. W przypadkach budowli odbiegających warunkami wykonania od 
przyjętych w WTWO, kontrolę jakości materiałów i robót przeprowadzać należy w oparciu o opracowaną 
specjalnie dla tej budowli indywidualną instrukcję. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości 
wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w 
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. Objętość 
odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów, 
powiększonej o objętość nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 
8. ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru materiałów i robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania ogólne”. 
8.2. Kontrola wykonania nasypu 
Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki rozpoznania geologiczna-
inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części. Grunt złoża lub jego części, uznany w 
wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz z danymi przyjętymi w projekcie, nie 
powinien być używany do budowy nasypu. Postanowienie powyższe może być uchylone, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru i z projektantem, jeśli w ramach procesu technologicznego możliwe jest poprawienie 
właściwości gruntu tak aby uzyskana została jego zgodność z wymaganiami. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać 
przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie 
robót nasypowych są to: 
-  odbiór podłoża, 
-  odbiory poszczególnych warstw nasypu. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg rozdz. 8. W przypadku oceny dodatniej 
sporządza się protokół odbioru. Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 
odbiorów częściowych i oceny kontroli wg 8. W przypadku oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru robót. 
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz projektem należy poprawić w 
ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. W przypadkach wykopów oraz podłoży, których ocena 
wykazała różnicę rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór 
może być dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych z projektantem i 
inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są w specyfikacji technicznej, w części 0 – „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
-  prace pomiarowe, 
-  oznakowanie robót, 
-  pozyskanie gruntu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
-  transport urobku na miejsce wbudowania, 
-  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
-  zagęszczenie gruntu, 
-  profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
-  wyprofilowanie skarp złoża, 
-  rekultywację złoża i terenu przyległego wału, 
-  odwodnienie terenu robót, 
-  wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
1.  Projekt budowlany 
2.  Projekt wykonawczy 
3.  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (z późniejszymi zmianami) 
4.  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie 
5.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1986 r. 
6  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
7  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
8.  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
9  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
10 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
11 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12.PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego. 
13 PN-98/B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
14 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
15 PN – B – 04481 – Grunty budowlane. Budowanie próbek gruntu. 
16 PN – B – 06714 – 17 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności. 
17 PN –B – 06714 – 12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
18 PN – B – 06714 – 15 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
19 PN – B – 10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 

 
B-00.05 UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWU Z PŁYT 
BETONOWYCH 
 

 
1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
umocnieniowych dla wykonania robót związanych z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych  
szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz  
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i  telekomunikacyjnej  
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do dokumentów przetargowych, obowiązujących przy 
wyborze wykonawcy robót, objętych inwestycją. Ustalenia w niej zawarte obejmują wszystkie czynności, 
niezbędne do wykonania, kontroli i odbioru prac umocnieniowych przewidzianych projektem. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem umocnień 
skarp oraz zabezpieczeń dna cieków o szerokości dna do 3,0 m. Obejmują następujące roboty : 
-  wymierzenie i wytyczenie robót, 
-  dodatkowy wykop pod umocnienia, 
-  wykonanie umocnień z płyt drogowych o wym. 130x300x15cm  
-  wykonanie umocnień z płyt JOMB o wym. 75x100x12cm 
1.4.  Definicje pojęć i określeń podstawowych 
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i kontroli robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1. 2. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
2.2.  Zastosowane materiały 
2.2.1. Płyty betonowe 
-  Płyty drogowe 300x130x15cm  
-  Płyty drogowe wielootworowe JOMB o wymiarach  75x100x12cm z otworami owalnymi.  
Podstawowe parametry płyt powinny odpowiadać :  
-  kształt i wymiar – wg  BN-80 6775 03/02 oraz zgodnie z dokumentacją projektową 
-  dopuszczalne odchyłki oraz rodzaj i wielkość wady – wg  BN-80 6775 03/01 
2.2.2.  kołki drewniane długości 1m 
2.2.3.  beton B20 
2.2.4.  piasek średnioziarnisty 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Płyty betonowe JOMB należy składować na podłożu wyrównanym i odpowiednio utwardzonym, na rąb, w rzędach 
ułożonych na dwóch drewnianych legarach, z zachowaniem kąta nachylenia do podłoża 45o. W rzędach należy 
układać płyty tylko jednego rodzaju oparte o podłoże dłuższymi bokami, z zastosowaniem drewnianych 
przekładek. Rodzaj podparcia powinien wykluczać możliwość przesuwu i wywrócenia elementów składowanych. 
Płyty drogowe MON należy układać warstwowo- do 10 szt. Każdą warstwę należy układać na drewnianych 
legarach z drewnianymi przekładkami. Elementy można składować w dwóch rzędach obok siebie. Długość rzędów 
nie jest ograniczona. Usytuowanie rzędów powinno zapewnić swobodny dojazd środkami transportowymi oraz 
bezpieczne manewrowanie przenoszonymi elementami.  Składowanie wszystkich materiałów powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami BHP. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.3. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania dotyczące 
sprzętu” . 
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót umocnieniowych 
Do wykonania robót umocnieniowych, w konkretnych warunkach przewidzianych niniejszą specyfikacją,  może 
być użyty żuraw samochodowy lub przystosowana do tego celu koparka wyposażona w atestowany hak i zawiesie 
czterorohakowe. 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1. 4. Ogólnej Specyfikacji technicznej „Wymagania 
dotyczące środków transportowych” . 
4.2.  Transport materiałów 
Materiały należy przewozić na miejsce wbudowania wyłącznie przy użyciu odkrytych środków transportu, 
pozwalających na bezpieczny ich załadunek i rozładunek sposobem ręcznym lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.  
Do transportu mogą być stosowane : 
-  ciągniki kołowe z przyczepami, 
-   samochody skrzyniowe, 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Materiały powinny być ułożone na środkach transportowych w sposób zabezpieczający przed startami lub 
uszkodzeniami w tracie ich przewożenia, powinny równomiernie obciążać powierzchnię ładunkową .   
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 1.5. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
5.2.  Zasady wykonywania robót 
5.2.1. Wykonanie umocnienia dna i skarp z płyt drogowych  
Roboty w dnie rowu należy wykonywać od dołu, odcinkowo, po uprzednim osuszeniu i zagęszczeniu podłoża 
poprzez wykonanie w górnym stanowisku grodzy ziemnej umocnionej workami z piaskiem oraz odpowiedniej 
długości kanału obiegowego średnicy 0,6m oddzielającej odcinek roboczy od pozostałego rowu.  Odcinki robocze 
należy dobierać zależnie od warunków pogodowych i przepływu wody w rowie. Jeśli przepływ wody w rowie 
przekroczy 0,5m3/s, roboty należy przerwać, a odcinki już wykonane zabezpieczyć przed podmyciem. Wykop 
rowu i formowanie skarp wykonywać mechanicznie, z ręcznym uzupełnieniem do rzędnych projektowanych. Ze 
względu na bardzo dobre istniejące zagęszczenie, zabrania się przegłębiania i podsypywania dna rowu do 
rzędnych projektowanych! Po wykonaniu piaskowo-żwirowej podsypki wyrównawczej i geowłókniny , płyty należy 
układać dźwigiem lub przystosowaną do układania koparką rozpoczynając od dołu, w górę rowu. Pierwszy rząd 
płyt powinien być oparty o palisadę z kołków drewnianych Ř4-6cm długości 1,0m, lub konstrukcje przyczółka 
przepustu skrzynkowego. Równolegle z układaniem płyt należy wykonywać ubezpieczenie skarp na szerokości co 
najmniej 1m.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 1.6. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania związane z 
kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych”. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 1.7. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Obmiar robót” . 
7.2.  Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są : 
-  umocnienie płytami drogowymi -  m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 1.8. Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
8.2.  Zasady odbioru robót umocnieniowych 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych prac z Dokumentacją techniczną i  
wymaganiami określonymi w mniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie 
wykonanych robót. 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.9 Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Podstawa 
płatności” . 
9.2.  Cena jednostki obmiaru 
Cena 1 m2 umocnień z płyt betonowych zawiera : 
-  ułożenie elementów na wyrównanym podłożu, 
-  dopasowanie i wyrównanie sąsiednich płyt. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 1.  PN-75/B-06250 - Beton zwykły 
 2.  PN-75/B-04630 – Woda do celów budowlanych 
 3.  PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości. 
 4.  PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 
 5.  BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne226-01 - Drewno 
 6.  Badania wytrzymałości na ściskanie wg PN-84/B-04110 
 7.  Badania mrozoodpomości wg PN-85/B-04102 
 8.  Badania ścieralności wg PN-84/B-041 H 
 9.  Badania nasiąkliwości wg PN-85/B-04101. 
10.  Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r 
11.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, parkingów i torowisk   
       tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  BN-80/6775-03/01 
12.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, parkingów i torowisk 
       tramwajowych. Płyty drogowe BN-80/6775-03/02 
 
 

B-00.06  UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem  
 geowłóknin pod umocnienia dla wykonania robót związanych z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych 
 szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz  
 przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i  telekomunikacyjnej   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem 
geowłóknin pod umocnienia płytami betonowymi z otworami, obejmują one miejsca zgodnie z lokalizacją podaną 
w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2. Materiały w OGÓLNE 
2.2. Materiał 
Odmiana geowłókniny powinna posiadać następujące parametry techniczne : 
-  masa powierzchniowa                    ≥ 300 g/m2 
-  grubość przy nacisku 2 kPa                   ≥ 1,6 mm 
-  odporność na przebicie statyczne (CBR)                              ≥ 2000 N 
-  wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż                  ≥ 16,0 kN/m  
-  wytrzymałość na rozciąganie wszerz                  ≥16,0 kN/m 
-  umowny wymiar porów O90   ≥ 50 µm 
-  wodoprzepuszczalność (prostopadła do pł.)      ≥ 60 l/m2 s 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OGÓLNE pkt 3. Sprzęt.3 SPRZĘT 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OGÓLNE  pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie 
materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny nawinięte są na 
tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki 
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami 
słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Opakowane rolki 
geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP 
dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 
4.3. Składowanie.  
Rolki geowłókniny należy składować następująco: 
-  w suchym miejscu, 
-  ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 
-  nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 
-  nie krzyżować rolek, 
-  nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 
Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 5. Wykonanie 
robótWYKONANIE  ROBÓT. 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Rozkładanie geowłókniny  
Roboty należy rozpocząć od dołu,  postępując sukcesywnie w górę rowu i nie rozpoczynać robót na górnych 
odcinkach przed zakończeniem ich na odcinkach dolnych. Następnie należy rozłożyć na skarpie i  dnie pas 
geowłókniny długości 4,5-6,0m, kotwiąc go w dnie i górnej krawędzi skarpy. Geowłókninę należy układać pod 
prąd wody, pasami szerokości max .3,0 m, ustawiając na niej materace siatkowe, najpierw w dnie, a następnie 
na skarpie. Materace te należy  natychmiast wypełniać kamieniem, gdyż prąd wody może spowodować 
deformację ułożonego pasa geowłókniny. 
 Materac denny oraz pierwszy materac ułożony na skarpie należy ręcznie wypełnić kamieniami o zróżnicowanej 
średnicy od 0,05-0,15 m, zwracając uwagę na dobre zaklinowanie się kamieni. W przypadku kolizji z drzewem, 
materac należy rozciąć i otoczyć drzewo zwracając uwagę, aby nie naruszyć kory. Po wypełnieniu kamieniami, 
materace należy przykryć siatką i zasznurować drutem ocynkowanym. Geowłókninę należy układać pasami na 
zakład szer. 30 cm pod prąd wody. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2.  Kontrola jakości zabezpieczenia 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 
-  sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
-  równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.),  
-  wielkości zakładu przyległych pasm, ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 7.1. Ogólne zasady 
obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: m2 zabezpieczonej powierzchni, 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST   
- dostarczenie materiału, 
- ułożenie geowłókniny. 
10 . Przepisy związane 
Nie występują. 
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B.00.07. HUMUSOWANIE I OBSIEW 
 
 
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z umocnieniem skarp nasypu wału i przejazdów oraz powierzchni terenu naruszonych podczas  
wykonywania robót ziemnych powierzchni poprzez humusowanie i obsiew mieszanką nasion traw dla  
wykonania robót związanych z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie 
 przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz  przebudowy sieci kanalizacji  
 deszczowej, wodociągowej i  telekomunikacyjnej   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem przez 
humusowanie, wraz obsianiem mieszanką nasion traw i obejmują:  
-  humusowanie i obsiew skarp grobli oraz technologicznego pasa terenu o powierzchni 1520 m2. 
-  humusowanie i obsiew skarp drogi oraz skarp i korony tymczasowego nasypu na powierzchni 100m2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia wg zasad niniejszej ST, są: 
-  humus, 
-  nasiona traw, 
-  nawoazy mineralne, 
-  woda. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować: 
- spycharki gąsienicowe, koparki, 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
- beczkowóz, 
- inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia 
obce, tj. korzenie, kamienie itp. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Humusowanie 
Przed przystąpieniem do humusowania, powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 
Dokumentacji Projektowej. Po przyjęciu przygotowanej powierzchni Wykonawca przykryje przygotowaną 
powierzchnię ziemią urodzajną o grubości 5 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej krawędzi 
skarpy prowadzone w górę przy umacnianiu korpusów nasypów.  Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić 
przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt.3.  Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio i złożony w 
pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 
Obsianie trawą i pielęgnacja 
Zahumusowane powierzchnie będą obsiane mieszanka nasion traw. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji 
trawników zostały podane w Dokumentacji. 
Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót dla grubości warstwy humusu - ± 1 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola jakości humusowanie i obsiania skarp 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 
zgodności ułożonej warstwy humusu z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST (pkt. 5.2.1). 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00  pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) l m² (metr kwadratowy) umocnienia przez humusowanie z obsianiem, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00  pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
a) Cena 1 m² umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
dostarczenie humusu, 
wbudowanie humusu, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
b) Cena 1 m² obsiewu: 
dostarczenie materiału, 
obsiew, 
pielęgnację skarpy, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
 

 
B – 00.08 UMOCNIENIA SIATKOWO - KAMIENNE 

 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
 związanych z siatkowo-kamiennym umocnieniem skarp i dna dla wykonania robót związanych z  
 wykonaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na  
 odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i  
 telekomunikacyjnej   
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarpy 
zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej:  
-  umocnienie skarpy rowu i częściowo dna na powierzchni 1989m2  materacami  grubości 17cm z siatki stalowej 
wykonanej z drutu ocynkowanego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania. pkt l. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, są: 
- materace siatkowe (wykonane maszynowo), 
- kosze siatkowo kamienne (wykonane maszynowo), - wypełnienie materacy kamieniem zgodny z normą BN-
76/8952-31 , 
- drut do wiązania siatki, 
- kołki faszynowe Ø8-10 cm l = 100 cm, 
2.2.1 Materace siatkowe 
Materac stanowi specjalny rodzaj koszy płaskich. kosze siatkowe powinny być wykonane  z drutu średnicy min. 
2,7mm,pokrytego grubą  powłoką cynku lub cynku z domieszką aluminium (galfan) min. 240g/m2. Splot siatki – 
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heksagonalny,  wymiary oczek 6x8cm. Wypełnienie materacy stanowi gruboziarnisty materiał kamienny o 
wymiarze nie mniejszym od wartości l,5xD. Kamień zgodny z normą  BN-76/8952-31. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 3, 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Materace siatkowe dostarczane na plac budowy będą rozładowywane przy pomocy dźwigu. Roboty związane z 
wykonaniem umocnienia wykonywać ręcznie z użyciem koparki. 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  materiałów może być  wykonany dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 5. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty należy rozpocząć od dołu,  postępując sukcesywnie w górę rowu i nie rozpoczynać robót na górnych 
odcinkach przed zakończeniem ich na odcinkach dolnych. Następnie należy rozłożyć na skarpie i  dnie pas 
geowłókniny długości 4,5-6,0m, kotwiąc go w dnie i górnej krawędzi skarpy. Geowłókninę należy układać pod 
prąd wody, pasami szerokości max .3,0 m, ustawiając na niej materace siatkowe, najpierw w dnie, a następnie 
na skarpie. Materace te należy  natychmiast wypełniać kamieniem, gdyż prąd wody może spowodować 
deformację ułożonego pasa geowłókniny. 
Materac denny oraz pierwszy materac ułożony na skarpie należy ręcznie wypełnić kamieniami o zróżnicowanej 
średnicy od 0,05-0,15 m, zwracając uwagę na dobre zaklinowanie się kamieni. W przypadku kolizji z drzewem, 
materac należy rozciąć i otoczyć drzewo zwracając uwagę, aby nie naruszyć kory. Po wypełnieniu kamieniami, 
materace należy przykryć siatką i zasznurować drutem ocynkowanym. Geowłókninę należy układać pasami na 
zakład szer. 30 cm pod prąd wody. 
5.3. Dopuszczalne odchyłki 
1. Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 
- dla rzędnych ±  1,0 cm 
- dla nachylenia - 10% 
- odstęp między przylegającymi materacami – 2 cm 
2. Wymiary materaców 
- dopuszcza się odchyłki wymiarów ± 10 % 
3. Tolerancja wymiarów oczek siatki 
 

 
Wymiary oczek (cm) 
 

 
D (mm) 

 
Tolerancje 

 
6x8 
 

 
60 

 
16%, - 4% 

 
4. Drut ocynkowany  
Wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza od 308 N/mm2 przy 
wydłużeniu nie mniejszym od 12%. 
Właściwości osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986 (PN-86/H-U4263).  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt6. 
6.2. Kontrola jakości wykonania 
6.2.1. Kontrola jakości siatek 
Bezpośrednio przed ułożeniem materaca należy sprawdzić: 
- poprawność spojenia siatek metodą oględzin, 
- jakość powłoki z ocynku metodą oględzin, 
wymiary materaca przy pomocy taśmy mierniczej. 
6.2.2. Kontrola wypełnienia 
Wypełnienie materacy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego, jego     
wymiary należy sprawdzać na próbce 20 dm3. Kamień winien odpowiadać wymogom zawartym w  normie  BN-
76/8952-31. 
6.2.3. Kontrola wykonania materacy siatkowo – kamiennych zgodnie z 5.2. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
- m2 (metr kwadratowy) materaca siatkwo – kamiennego, 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w   Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.  pkt 8. 
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8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów, równości spadków 
i wizualnej ocenie wykonanych robót. 
9. Podstawy płatności 
Cena umocnienia materacem siatkowo kamiennym obejmuje: 
- roboty pomiarowe, 
- wykonanie umocnienia, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
10. Przepisy związane 
1. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie.   CBSiPBW 
„Hydroprojekt" Warszawa 1979r. 
2. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 . 
3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
 

 
 

B – 00.09  PLANTOWANIE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z plantowaniem powierzchni wykopów i nasypów gruntowych oraz terenów  
płaskich  przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz przebudowy sieci  
kanalizacji deszczowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej   
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z plantowaniem 
(wyrównywaniem) skarp wykopów gruntowych oraz nasypów grobli. wykonać plantowanie skarp i dna rowu oraz 
skarp i korony nasypów w ilości 2439m2. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  
   podanymi w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 1.3. Zakres 
robót objętych  ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 2. 
Materiały. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 3. 
Sprzęt. 
 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do ręcznych robót ziemnych 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt4. 
Transport 
4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 5. Wykonanie 
robót. 
5.2. Ścinanie powierzchni terenu 
Ścinanie skarp (wyrównywanie) może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg 
pkt 3.2. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania skarp należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy 
uzgodnić z Inżynierem. 
5.3. Uzupełnianie powierzchni terenu 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia należy je uzupełnić materiałem o właściwościach 
podobnych do materiału, z którego zostały powierzchnie wykonane i zagęścić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1. 
 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych powierzchni plantowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1. Spadki poprzeczne powierzchni plantowanej 
Spadki poprzeczne powierzchni plantowanej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%. 
6.4.2. Równość powierzchni terenu plantowanego 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit 
pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 7. Obmiar robót  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na skarpach.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt. 8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 
9.1. Ustalenia ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- ścięcie, 
- odwiezienie gruntu na odkład, 
- dostarczenie materiału uzupełniającego, 
- rozłożenie materiału, 
- zagęszczenie powierzchni plantowanej, 
-przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
  
  

 
 
 
B-00.10  NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej przy wykonywaniu robót związanych z  
wykonaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na  
odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i  
telekomunikacyjnej   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych i wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni żwirowej. Wykonać na długości 32,3m drogi gruntowej na działce nr. 1331/7  nawierzchnię gr.15cm, 
szer. 3m z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo winno odpowiadać PN-B-

 
Lp 
 

 
Wyszczególnienie 

 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równość podłużna 
3 Równość poprzeczna 

co 50 m 
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11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Nawierzchnię  żwirową na 
podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny należy układać dwuwarstwowo. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie.. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
-  spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania,  
profilowania, 
-  sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do 
wymieszania mieszanki optymalnej, 
-  przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
-  walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
-  walców wibracyjnych. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy 
odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w 
ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c)  wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1]. 
5.3.2. Odcinek próbny 
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

 
przechodzi przez sito,  % wag.  

 
Wymiary oczek 

kwadratowych sita 

nawierzchnia 
jednowarstwowa lub 

warstwa górna 
nawierzchni 

dwuwarstwowej 

 
warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej 

 

mm a1 b1 a 
50 - - - 
20 - - 100 
12 - 92 92 
4 86 64 64 
2 68 47 49 

0,5 44 26 28 
0,075 15 8 12 
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5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: -  
dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) 15 cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku jej osi.  Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w ST, a w 
przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest niższa o 
więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr 
polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w 
okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie 
zastaw. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo 
tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej 
mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji 
mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 
cm i -3 cm. 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 
mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co 
najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją 
projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy zachowaniu 
zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Ukształtowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 
2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 
6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 
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6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można 
wykonywać dowolną metodą. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
1.  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
2.  oznakowanie robót, 
3.  spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
     odsączającej, 
4.  dostarczenie materiałów, 
5.  dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
6.  wyrównanie do wymaganego profilu, 
7.  zagęszczenie poszczególnych warstw, 
8.  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. Przepisy związane 
10.1  Normy 
1.  PN-B-04481    Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
2.  PN-B-11111     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka                   
3.  PN-B-11113     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek              
4   BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego     
5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą6                                                        
6. BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 
 
B – 00.11  ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE 
 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem ścianek szczelnych stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l.1.  
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- stabilizację dna i skarp w km 1+715, 1+725, 1+767 i 1+779 grodzicami stalowymi GZ-4 zabitymi na głębokość 
1,5m (bystrotoki o spadku dna 5%), 
- zabicie tymczasowej ścianki szczelnej na odcinku dług. 8m z grodzic stalowych GZ-4 zabitych na głębokość do 
2,0m. 
1.4. Określenia podstawowe 
ściana szczelna stalowa – ściana szczelna wykonana z profili stalowych połączonych szczelnymi zamkami 
grunt chroniony – wysoka część masywu gruntowego zabezpieczona ścianą oporową 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 1.5. Ogólne 
wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 2. 
Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Stal 
 Materiałem ścianki szczelnej stalowej są prefabrykowane profile stalowe. W projekcie zostały wybrane 
profile typu GZ4. Można je zamienić na inne równoważne, pod warunkiem zachowania głównych parametrów 
ścianki (wytrzymałości na zginanie, wysokości profilu i wymaganym promieniu koła wykonanym z profili 
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połączonych zamkami- określonym w projekcie). Stałe  ścianki szczelne mogą być wykonywane jedynie z nowych 
brusów, spełniających wymagania projektu w zakresie typy kształtownika i rodzaju stali. Do wykonania 
tymczasowych ścianek szczelnych dopuszczalne jest wykorzystywanie elementów z odzysku po ich akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. 
Woda 
Źródła poboru 
Wodę do podpłukiwania grodzic można uzyskiwać z istniejącego rowu lub dowozić na plac budowy. Woda ta  
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 oraz nie przekraczać stężeń odpowiednich  
związków i jonów zawartych w wymaganiach dotyczących wprowadzania ścieków do gruntu. Ewentualne  
odstępstwa powinny być poprzedzone analizą wpływu danej wody na środowisko gruntowe i stal  
zbrojeniową, przy uwzględnieniu krótkiego okresu działania na nią tej wody. Woda z wodociągów nie  
wymaga badania, woda ze studni powinna spełniać w/w warunki. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt używany do wykonywania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo rurociągów naftowych powinien być to sprzęt nie wywołujący drgań. Proponowany w projekcie 
jest sposób wciskania ściany sposobem hydraulicznym z ewentualnym podpłukiwaniem. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt4. 
Transport. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonywania ścianki szczelnej powinny 
odbywać się tak, aby zachowywać ich dobry stan techniczny. Niedopuszczalne jest  trwałe odkształcenie i 
zabrudzenie powstałe w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem produkcyjno-budowlanym oraz 
zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów procesu technologicznego 
powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót.  Po wytyczeniu osi ścianki szczelnej należy sprawdzić czy nie 
występują na jej drodze przeszkody mogące spowodować trudności w trakcie jej wciskania/wbijania. Następnie 
należy przygotować stabilną platformę startową i zabezpieczyć punkty geodezyjne. Grodzice stalowe należy 
wciskać tylko sprzętem do tego celu przeznaczonym z nominalną wydajnością. Należy je posadawiać na 
głębokości przedstawionej w projekcie. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności lub przeszkód w 
gruncie uniemożliwiających osiągniecie projektowanej głębokości należy zawiadomić projektanta. Wykonawca 
wciskający ścianki szczelne powinien prowadzić dziennik grodzic, w którym przedstawia ważniejsze parametry 
dotyczące ich instalacji (rodzaj grodzicy, czas rozpoczęcia wciskania, czas zakończenia, długość profilu, rodzaj 
maszyny wciskającej, głębokość posadowienia, uwagi, podpis operatora) 
Tabela II. Dopuszczalne odchyłki grodzic od wymiarów przyjętych w projekcie. 
 

Parametry wciśniętych grodzic 
Dopuszczalna odchyłka w 
wykonaniu 

Uwagi 

Usytuowanie głowicy grodzicy w planie ± 0,75 m  
Rzędna wbicia profili stalowych ± 0,015 m  
Pionowość mierzona w odległości 1 m ponad głowicą 1%  

 
Wciśnięte profile stalowe, których górne krawędzie uległy zniszczeniu należy wyprostować. Jeżeli grodzice nie są 
złączone zamkami należy je ze sobą zespawana całej długości od dna wykopu, aż po górę profili.  
Wbijanie ścianek szczelnych 
Brusy stalowej ścianki szczelnej z grodzic GZ-4 wciska się  zawsze parami, przy czym łączenie brusów na zamek 
(nanizanie) wykonuje się zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania. Para 
złączonych brusów przywożona jest na miejsce wbudowania i podnoszona jako całość.  Przygotowane elementy, 
należy wciskać koparką z podpłukiwaniem lancą stalową średnicy 1-1,5 " podłączoną do motopompy lub 
agregatu igłofiltrowego. Przy wciskaniu ścianek szczelnych stosuje się jako urządzenia pomocnicze drewniane 
podwójne kleszcze lub kleszcze z belek drewnianych lub stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami przez 
drewniane klocki regulujące odległość kleszczy. Wciskanie ścianek szczelnych rozpoczyna się od narożnika. 
Narożny brus wciska się bardzo staranie na taką głębokość, aby był należycie umocowany w gruncie. Następnie 
tuż przy nim układa się prowadnice drewniane długości od 3 do 5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi 
można było stawić brusy ścianki Parę brusów lub jeden brus nanizuje się na zamek brusa narożnego i wciska się 
w grunt na głębokość docelową. Kolejno wciska się następne elementy na odcinku objętym prowadnicami. Jeżeli 
brusy podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założenie górnych 
kleszczy. Kleszcze te będą się opuszczać razem z brusami. Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego 
wyciagnięcia, po wbiciu brusów na projektowaną głębokość wskazane jest zaspawać zamki u góry na dostępnej, 
odsłoniętej długości., przynajmniej na odcinku od 50 do 80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy 
zginaniu. Przez zaspawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. Ścianki 
szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych głazów mogą ulec 
uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj. może nastąpić: a) rozerwanie blachy ścianki miedzy 
zamkami, b) zgniecenie dolnego końca ścianki. Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką 
tego jest dalsze powolne zagłębianie się brusa oraz to że przy uderzeniach, młot odskakuje. W ściankach 
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szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz w skutek tego powstają następujące 
osobliwe zjawiska: 
a) poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio wbitych 
blach, wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości od 1 do 2 procent, 
ogólnej ilości blach, w celu wyrównania po pionu przedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć odchylenie, należy 
dołem zacinać blachy ukośnie, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż w ściankach drewnianych; 
b) połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi blachami wciągane są w głąb 
gruntu poprzednio wbite blachy. Przeciwdziałać takim objawom można przez powleczenie powierzchni 
poślizgowej zamków asfaltem z dodatkiem paku, lub tłustą gliną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 6.  Kontrola 
jakości robót.. 
6.2. Kontrola jakości wykonania 
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą A. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna główek kołków tworzących 
palisadę. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 7.1. Ogólne zasady 
obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 ściany szczelnej. Do obliczenia należności przyjmuje się całkowitą powierzchnie 
stworzoną z brusów stalowych zainstalowanych w wymaganym obszarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Zasady odbioru robót 
Na podstawie wyników wg punktu 6 badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami OST. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić 
je do ponownego odbioru. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do 
projektowanej głębokości. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena l m2  ściany szczelnej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiału i sprzętu na miejsce wbudowania, 
- wbicie ściany szczelnej, 
- obcięcie ściany szczelnej do określonej projektem rzędnej, 
- uporządkowanie terenu, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
 
 

  
 



Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała 
Rosica na odcinku  od km 1+380 do km 1+779 oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, 

wodociągowej i  telekomunikacyjnej 
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