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1. WST P 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania 

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z inwestycj  pn.: ”Rozbudowa składowiska w Marcinowie 
o kwater  składowania materiałów konstrukcyjnych zawieraj cych azbest” w Marcinowie, 
gm. Trzebnica, powiat trzebnicki, woj. dolno l skie.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót zwi zanych z przedmiotow  inwestycj . 

1.3. Zakres robót obj tych SST  

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania wspólne dla robót 
przedstawionych w projekcie budowlanym oraz obj tych specyfikacjami technicznymi dla 
poszczególnych asortymentów robót: 

ST.01 Roboty ziemne 
ST.02 Roboty drogowe – droga z płyt betonowych 

1.3.2. W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do norm 
krajowych. 

Normy te winny by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznych i czytane 
w poł czeniu z Dokumentacj  Projektow  i specyfikacjami, w których s  wymienione.  

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi zuj , 
w zwi zku z wykonywaniem prac obj tych Kontraktem i stosowania ich postanowie  na równi, 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada si , 
i  Wykonawca dogł bnie zaznajomił si  z tre ci  i wymaganiami tych norm oraz uaktualnie  tych 
norm.   

1.4. Lokalizacja i dost p do placu budowy 
Teren inwestycji pn.: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwater  składowania 

materiałów konstrukcyjnych zawieraj cych azbest” le y w Marcinowie, gm. Trzebnica, powiat trzebicki, 
woj. dolno l skie. Wy ej opisany obszar został oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr  467, 
468 obr b Marcinowo. 

1.5. Przekazanie terenu budowy 
Przed rozpocz ciem prac Zamawiaj cy wska e i okre li dokładnie teren pod zaplecze budowy. 

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiaj cego obywa si  protokolarnie 
i na warunkach okre lonych w Kontrakcie (umowie). 

 1.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny do czasu zako czenia robót za utrzymanie w nale ytym 

stanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia odbudowy 
na własny koszt.  

1.7 Ochrona własno ci i urz dze  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  znajduj cych si  na terenie budowy instalacji 

zewn trznych i wewn trznych. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca musi potwierdzi  
u odpowiednich władz, które s  wła cicielami sieci, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczone przez Zamawiaj cego. Wykonawca zadba aby sieci znajduj ce si  w obr bie 
placu budowy (sieci elektryczne, gazowe, teletechniczne, wodoci gowe, kanalizacyjne, etc.) były 
wła ciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie realizacji robót.  W przypadku 
gdy nast pi potrzeba przeniesienia sieci i urz dze  podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  o takim zamiarze zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
W ka dym przypadku uszkodzenia instalacji wewn trznych, sieci podziemnych, itp. Wykonawca 
zobowi zany jest niezwłocznie powiadomi  o takim fakcie zarz dzaj cego realizacj  umowy 
i współpracy przy naprawie szkody udzielaj c wszelkiej mo liwej pomocy, która mo e by  potrzebna 
do przeprowadzenia naprawy. 
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1.8 Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót 
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowi zany jest zna  i stosowa  wszystkie przepisy, 

zawarte w regulacjach prawnych dotycz cych ochrony rodowiska na obszarze placu budowy i poza 
jego terenem. Nale y unika  działa  szkodliwych dla innych jednostek wyst puj cych na tym terenie, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem zakresu zanieczyszcze  oraz hałasu. 

1.9 Zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia wyposa enia 

koniecznego do zapewnienia bezpiecze stwa podczas wykonywanych robót. Wykonawca ma 
obowi zek zapewni  zaplecze socjalne oraz odzie  ochronn , personelowi zatrudnionemu na placu 
budowy, tak  jak:  ubrania i obuwie ochronne, r kawice ochronne, kaski, okulary ochronne 
w zale no ci od stopnia wyst puj cych zagro e  i od wykonywanych prac. 

 Przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowi zany jest 
do bezwzgl dnego przeprowadzenia instrukta u osób bezpo rednio zwi zanych z wykonawstwem 
inwestycji w zakresie: 

 wskazania zagro e  mog cych wyst pi  w trakcie wykonywania robót, 

 zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzgl dnieniem 
wskazanych zagro e  (prace w wykopach), 

Ponadto Wykonawca ma obowi zek poinformowa  pracowników o miejscu umieszczenia 
rodków pierwszej pomocy, telefonu alarmowego oraz zasadach post powania w przypadku 

wyst pienia zagro enia. 

1.10 Uwagi 

Wykonawca przed przyst pieniem do realizacji zamówienia musi ustali  z Zarz dzaj cym 
obiektem organizacj  ruchu na placu budowy. 

1.11 Okre lenia podstawowe 

U yte w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej, wymienione poni ej 
okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

 Aprobata Techniczna – dokument stwierdzaj cy pozytywne zaopiniowanie techniczne 
wyrobu, do stosowania go w okre lonych warunkach, wydany przez podmiot upowa niony do 
wydawania aprobat. 

 Certyfikat Zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazuj cy, zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, e proces i usługa s  zgodne z 
obowi zuj cymi  normami i innymi dokumentami normalizacyjnymi stosowanymi 
w odniesieniu do innych stosowanych towarów danej grupy (np. materiałów budowlanych). 

 Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja zawieraj ca informacje dotycz ce 
sposobu wykonawstwa Kontraktu (opisy, rysunki, obliczenia, schematy). Na dokumentacj  
projektow  składaj  si  mi dzy innymi: Projekt Budowlany, Przedmiary, Kosztorysy oraz 
Specyfikacje Techniczne. 

 Dziennik Budowy – jest to zeszyt opatrzony piecz ci  wła ciwego organu Nadzoru 
Budowlanego, w którym dokonuje si  wpisów dotycz cych wszelkich czynno ci 
wykonywanych na budowie (odbiorów prac budowlanych, zaistniałych zmianach, problemach, 
czy przekazywaniu polece ). Dziennik budowy umo liwia korespondencj  pomi dzy 
Projektantem-Wykonawc  - Inwestorem.   

 Kierownik Budowy – osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg prac wykonywanych na 
budowie, oddelegowana to stanowisko przez Wykonawc . Kierownik budowy mo e 
wyst powa  w imieniu Wykonawcy w celu realizacji Kontraktu. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zwany w niniejszej specyfikacji Inspektorem Nadzoru, 
lub In ynierem jest to in ynier budowlany z uprawnieniami wyst puj cy w imieniu 
Zamawiaj cego, nadzoruj cy i pilnuj cy prawidłowego przebiegu prac budowlanych 
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 Materiały – wszelkie surowce i produkty słu ce do wykonania zamierzonego przedsi wzi cia 
przez Wykonawc , posiadaj ce odpowiednie aprobaty i spełniaj ce wymogi polskich 
lub/i unijnych norm. 

 Odpowiednia zgodno  – wykonanie robót z dopuszczaln  odchyłk  (tolerancja) 
od rozwi za  projektowych. Je li dopuszczalna odchyłka nie jest okre lona w Dokumentacji 
Projektowej, nale y przyj  zwyczajowo stosowane tolerancje dla danej grupy robót 

 Projektant – osoba fizyczna posiadaj ca uprawnienia w zakresie których wykonuje 
Dokumentacj  Projektow . Projektant nale y do Izby In ynierów Budownictwa z której 
uzyskuje za wiadczenie o posiadanych w danym zakresie uprawnie  projektowych.  

 Rysunki – cz  graficzna projektu, która uzupełnia w tre  opis techniczny.  

 Teren Budowy – teren zaj ty na potrzeby wykonania prac budowlanych przez Wykonawc , 
udost pniony mu przez Zamawiaj cego. Na teren budowy składaj  si : wła ciwe miejsce 
wykonywania robót, drogi dojazdowe, zaplecze techniczne oraz wszelkie inne obszary 
udost pnione przez Zamawiaj cego Wykonawcy na potrzeby wykonania Zadania 
Budowlanego. 

 Zadanie Budowlane – zakres robót, który mo e stanowi  cało  lub cz  całkowit  
przewidzianych robót. Zadanie Budowlane mo e stanowi  odr bn  cz  prac budowlanych, 
mo liw  do odbioru i posiadaj c  zdolno  do spełniania samodzielnych funkcji techniczno – 
u ytkowych. 

1.12 Ogólne wymagania wykonywania robót 
1.12.1 Odpowiedzialno  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót, zgodne z przekazan  mu, 
przez Zamawiaj cego, Dokumentacj  Projektow . 

1.12.2 Przekazanie terenu budowy 

1.12.2.1 W terminie wyznaczonym w Kontrakcie budowy Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami niezb dnymi do wykonania 
planowanego zamierzenia budowlanego.  

1.12.2.2 Wykonawca na własny koszt poniesie wszystkie obci enia finansowe jakie b dzie 
musiał ponie  aby uzyska  dost p, dojazd, do placu budowy.  

1.12.2.3 Je li z winy Zamawiaj cego teren budowy nie zostanie przekazany Wykonawcy 
zgodnie z terminem, Inspektor zobowi zany jest przedłu y  czas, przewidziany na wykonywanie robót 
w Kontrakcie, o ten czas oraz powiadomi  o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. 

1.12.2.4 Przekazanie terenu budowy mo e odbywa  si  etapowo, je li jest to oczywi cie 
technicznie mo liwe. Jako przekazany teren budowy, rozumie si  taki obszar którego udost pnienie 
zapewnia Wykonawcy, wykonanie przewidzianego etapu zamierzenia budowlanego.  

1.12.3 Dokumentacja projektowa. 
Na dokumentacj  projektow  przekazan  Wykonawcy przez Zamawiaj cego do wykonania 

zadania jakim jest „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwater  składowania materiałów 
konstrukcyjnych zawieraj cych azbest” s  nast puj ce dokumenty: 

 Projekt Budowlany, 

 Przedmiar Robót, 

 Specyfikacje Techniczne, 
przy czym przedmiar robót pełni jedynie funkcj  pomocnicz  i orientacyjn  (podstaw  i punkt 

odniesienia do wykonania i wyceny prac stanowi : projekt budowlany, oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót). 

Ilo  egzemplarzy przekazanych przez Zamawiaj cego Wykonawcy ustala si  w Kontrakcie na 
wykonanie zadania. 

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawca, nie mo e by  przekazywana osobom 
trzecim, z wyj tkiem przypadków gdy mowa o podwykonawcy zamierzenia budowlanego, dla którego 
dokumentacja ta jest niezb dna do wykonania zadania. 
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1.12.4 Dokumentacja opracowana przez Wykonawc  
Wykonawca na własny koszt wykonuje i ustala harmonogram realizacji zadania okre lonego 

w Kontrakcie. Koszty jego wykonania musi uwzgl dni  w cenach jednostkowych w kosztorysie 
ofertowym. Wykonawca opracowuje ponadto dokumentacj  powykonawcz , która musi by  
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.  

1.12.5 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi 
1.12.5.1 Dokumentacja projektowa na któr  składaj  si : projekt budowlany, specyfikacje oraz 

przedmiar robót, dostarczona Wykonawcy przez Zamawiaj cego s  istotnymi elementami Kontraktu 
i jakiekolwiek wymagania zawarte w którymkolwiek z tych dokumentów, s  wi ce tak jakby 
wyst powały w ka dym z nich. 

1.12.5.2 Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania wszystkich zapisów zawartych 
w Dokumentacji Projektowej i wykonywania robót zgodnie z zawartymi w niej rozwi zaniami 
technicznymi. Gdy z przyczyn technicznych cisłe stosowanie si  do zapisów Dokumentacji 
Projektowej nie jest mo liwe, Wykonawca jest zobowi zany poinformowa  o tym fakcie Inspektora 
nadzoru oraz Projektanta i dokona  odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

1.12.5.3 Wykonawca jest ponadto zobowi zany przestrzega  i ci le stosowa  si  do polece  
Inspektora nadzoru we wszystkich sprawach dotycz cych robót, nie zale nie od tego czy były one 
wymienione w Kontrakcie.  

1.12.5.4 W przypadku rozbie no ci wyst puj cych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej wi ksz  wag  posiadaj  wymiary okre lone liczb  na rysunku, ni  te wynikaj ce ze skali 
rysunku. 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  na swoj  korzy  jakichkolwiek braków i bł dów 
w dokumentacji projektowej, lecz po ich wykryciu niezwłocznie powiadomi  o tym fakcie Inspektora 
nadzoru, celem dokonania niezb dnych zmian lub/i uzupełnie . 

1.12.5.5 Wykonawca musi przestrzega  aby wszystkie wykonywane roboty, wraz 
z dostarczonymi materiałami były zgodne z zapisami Dokumentacji Projektowej. Powinien równie  
dba  o to aby cechy materiałów i elementów były jednorodne i po ich wykorzystaniu spełniony był 
przedział tolerancji zdefiniowany jako Odpowiednia zgodno . Odchyłka od warto ci docelowych, 
która na placu budowy jest praktycznie nie unikniona. 

UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca nie zastosował si  do wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej materiałów i b dzie to miało wpływ na niezadowalaj c  jako   
robót, to takie materiały b d  niezwłocznie zast pione, a ich usuniecie (zast pienie nowymi) odb dzie 
si  na własny koszt Wykonawcy.  

1.12.6 Tablica informacyjna 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca musi dostarczy  i zainstalowa  tablic  informacyjn  

terenu budowy. Do jego obowi zków nale y utrzymanie jej w nale ytym stanie przez cały czas trwania 
budowy, a w razie nieczytelno ci lub zniszczenia odnowienie jej na własny koszt.  Całkowite koszty 
zwi zane z instalacj  i utrzymaniem tablicy Wykonawca winien zawrze  w cenach jednostkowych 
kosztorysu ofertowego. Na tablicy budowy umieszcza si : imi  i nazwisko, adres oraz numer telefonu 
inwestora, wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, a tak e imiona, nazwiska, adresy 
i numery telefonów kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
projektantów.  

1.12.7 Ochrona rodowiska 
Wykonawca zobowi zany jest zna  przepisy dotycz ce ochrony rodowiska i stosowa  si  do 

ich zalece  podczas wykonywania robót. 
Do podstawowych obowi zków Wykonawcy nale y: 

 Składowanie materiałów w bezpiecznym miejscu w taki sposób aby nie spowodowa  
zanieczyszczenia rodowiska. 

 Przestrzega  aby praca sprz tu wykorzystywanego do robót nie wpływała nadmiernie 
na szkod  dla rodowiska zarówno na terenie budowy jak i poza nim. 

Wykonawca powinien równie  zabezpieczy  rodowisko naturalne przed: 

 Ska eniem zbiorników wodnych, paliwami, olejami, benzyn  etc. 

 Oddziaływaniem na rodowisko poprzez nadmiern  emisj  hałasu, 

 Zagro eniem przeciwpo arowym. 
Wszystkie konsekwencje wynikaj ce z braku przestrzegania przepisów ochrony rodowiska 

i wynikaj ce z tego tytułu kary pieni ne, Wykonawca pokryje na własny koszt.   
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawc  do wykonywania robót winny: 

 Odpowiada  wymaganiom i normom przepisów w Specyfikacjach Technicznych oraz 
Dokumentacji Projektowej,  

 Mie  wymagane polskimi przepisami certyfikaty i atesty w tym równie  wiadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane przez Uni  Europejsk  certyfikaty bezpiecze stwa 

 Posiada  odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno ci. 

2.2 ródła pozyskania materiałów 
Je eli w opisie b d  na rysunkach niniejszego projektu podane zostało pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, dopuszcza si  zastosowanie rozwi za  
równowa nych. Warunkiem dokonania zmiany jest zagwarantowanie realizacji robót w zgodzie 
z wydanym pozwoleniem na budow  i innymi decyzjami i pozwoleniami, oraz zapewnienie uzyskania 
wszystkich parametrów technicznych, nie gorszych od zało onych  w dokumentacji projektowej. 
Zmiana wymaga  zatwierdzenia przez  Inwestora i projektanta w trybie nadzoru autorskiego. 

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotycz ce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów.   

 Dopuszcza si  zamienne rozwi zania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

- spełnienia tych samych wła ciwo ci technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta. 
Wszelkie koszty transportu materiałów na budow  pokryje Wykonawca, który powinien 

uwzgl dni  je w kosztorysie ofertowym 

2.3 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materiały nie spełniaj ce wymaga  Wykonawca powinien wywie  na własny koszt z terenu 

budowy, lub po konsultacji z Inspektorem zeskładowa  je we skazanym przez niego miejscu. Je li 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych celów, ni  te do których zostały 
dostarczone, to ich koszt zostanie ponownie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ T 

3.1 Wymagania ogólne 
3.1.1 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko i wył cznie sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na ko cow  jako  wykonywanych robót.  

Sprz t wykorzystywany do wykonywania robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy 
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i jako ci sprz towi wskazanemu w Specyfikacjach 
Technicznych, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót przedstawionym do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

W przypadku wariantowego zast pienia sprz tu preferowanego do wykonywania robót, 
Wykonawca ma obowi zek przedstawi , przynajmniej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem, taki 
zamiar Inspektorowi nadzoru celem jego akceptacji. 

3.1.2 Wykonawca ju  na fazie ofertowej musi przewidzie  wymagan  do realizacji zadania ilo  
oraz wydajno  sprz tu jaka powinna by  zapewniona do poprawnego wykonania planowanego 
zamierzenia budowlanego.  

3.1.3 Wykonawca ma obowi zek, w przypadku stosowania własnego sprz tu, dba  o jego 
nale yt  konserwacj , utrzymanie w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. W szczególnych 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami, Wykonawca ma obowi zek przedstawi  do akceptacji 
Inspektorowi dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie sprz tu do u ytkowania. 

 4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
4.1.1 Wykonawca ma obowi zek zapewni  odpowiednie rodki transportu, których u ycie nie 

wpłynie niekorzystnie na jako  przewo onego materiału. 
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4.1.2 Do obowi zków Wykonawcy nale y zapewnienie takiej ilo ci rodków transportu, aby 
w sposób ci gły móc dostarczy  potrzebne do realizacji inwestycji materiały. Ilo  rodków transportu 
oraz cz stotliwo  ich kursowania musi przewidywa  wykonanie zadania w okre lonym w Kontrakcie 
terminie. Wykonawca winien uwzgl dni  te informacje na etapie ofertowym. 

4.1.3 Sprz t u yty do transportu materiałów po drogach publicznych musi spełnia  wszystkie 
stawiane takim pojazdom wymagania okre lone w przepisach ruchu drogowego. W przypadku 
niespełnienia tych warunków, na polecenie Inspektora takie pojazdy b d  usuni te z placu budowy. 

4.1.4 Wykonawca ma obowi zek przeciwdziałania i usuwania na własny koszt skutków 
zabrudze  powodowanych przez wykorzystywane przez niego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

4.1.5 Wykonawca powinien zapewni  dojazd technologiczny do placu budowy umo liwiaj cy 
poprawne wykonanie projektowanych elementów zagospodarowania terenu. Wszelkie koszty 
zwi zane z organizacj  placu budowy ponosi  Wykonawca i powinien uwzgl dni  ten fakt w cenach 
jednostkowych przeprowadzonych robót, w kosztorysie ofertowym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie materiałów o odpowiedniej jako ci, 

zgodnych z postanowieniami Kontraktu. 

5.1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoko ciowe  rozmieszczenie projektowanej sieci, 
b d ce w zgodno ci z przekazan  mu Dokumentacj  Projektow . 

5.1.3 Wszelkie bł dy i odst pstwa od zaprojektowanej lokalizacji sieci, przekraczaj ce 
Odpowiedni  zgodno  (tolerancj  wykonania) b d  usuwane i naprawiane na wył czny koszt 
Wykonawcy. 

5.1.4 Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia go 
od odpowiedzialno ci za ich dokładno . 

5.1.5 Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji, b d  odrzucenia zastosowanych 
materiałów opiera  si  b d  na przekazanej przez Zleceniodawc  Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, polskich normach oraz wytycznych, a tak e badaniach statycznych 
i fizykochemicznych pobranych do analizy próbek materiału. 

5.1.6 Wykonawca ma obowi zek stosowa  si  niezwłocznie do zgłoszonych przez Inspektora 
nadzoru wytycznych w wyznaczonym przez niego terminie. Nie dotrzymanie tych warunków mo e 
skutkowa  całkowitym przerwaniem robót.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
6.1.1 Celem kontroli jako ci robót jest zapewnienie prawidłowego stopnia wykonania 

zamierzenia budowlanego. 

6.1.2 Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli osób 
i wykonywanych przez nich prac na ka dym etapie realizowanego przedsi wzi cia.  

6.1.3 Wykonawca ma obowi zek przeprowadza  kontrole, próby i pomiary stwierdzaj ce 
nale yt  dokładno  i poprawno  wykonania oraz zastosowanych materiałów, z odpowiedni  
cz stotliwo ci . 

6.1.3 Wszelkie koszty z wy ej wymienion  kontrol  ponosi Wykonawca i powinien uwzgl dni  
ten fakt w cenach jednostkowych przeprowadzonych robót, w kosztorysie ofertowym. 

6.1.3 Inspektor nadzoru po stwierdzeniu nieprawidłowo ci ma obowi zek niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy drog  pisemn . 

6.2 Raporty z bada  - Wykonawca 
Wykonawca ma obowi zek jak najszybszego przekazania Inspektorowi  nadzoru  

przeprowadzonych wyników bada  i kontroli z wykonywanych zamierze  budowlanych w postaci 
kopii. 

Przekazanie dokumentacji przez Wykonawc  b dzie odbywa  si  na przekazanych mu w tym 
celu przez Inspektora formularzach lub w innej uzgodnionej wcze niej formie pisemnej. 

6.3 Raporty z bada  – Inspektor 
Inspektor nadzoru  ma prawo niezale nie od dostarczonych mu kopii bada  wykonanych przez 

Wykonawc , przeprowadza  na swój koszt własne analizy. Wykonawca winny jest mu to umo liwi  
oraz słu y  w tym celu wszelk  pomoc . 
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Inspektor  nadzoru  porównuje zgodno  wyników z przekazan  przez Zleceniodawc  
Dokumentacj  Projektow  oraz Specyfikacjami Technicznymi.  W przypadku stwierdzenia tym 
sposobem, e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, Inspektor nadzoru ma prawo zleci  powtórne 
przebadanie zgodno ci materiałów z Dokumentacj  Projektow , tym razem na koszt Wykonawcy. 

6.4 Program zapewnienia jako ci 
Do obowi zków Wykonawcy nale y przygotowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru 

programu wykonywania robót. W którym zostanie zaprezentowany sposób przeprowadzonych prac , 
wykorzystany w tym celu sprz t oraz mo liwo ci kadrowe Wykonawcy. Plan taki musi zawiera  kilka 
najwa niejszych pozycji jakimi s : 

1. W cz ci ogólnej, zasady BHP oraz wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy 
prac 

2. W cz ci szczegółowej, 

 spis sprz tu wykorzystywanego do realizacji przedsi wzi cia wraz  z ich parametrami 
technicznymi oraz dokumentacj  dopuszczenia do u ytkowania, 

 rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do załadunku i rozładunku, 

 sposób przechowywania dostarczonych na plac budowy materiałów. 

6.5 Dokumentacja na placu budowy 
6.5.1 Dziennik budowy 

Jest to dokument opracowywany przez Wykonawc  systematycznie przez cały czas trwania 
zamierzonego przedsi wzi cia budowlanego. Odpowiedzialno  za systematyczne wpisy i jego 
prowadzenie spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy. Dziennik budowy zawiera  powinien 
informacje o przebiegu budowy, przestrzegania zasad bezpiecze stwa oraz technicznych rozwi za . 

Wpisy do dziennika nale y wprowadza  w sposób czytelny. Osoba dokonuj ca wpisu musi 
okaza  si  swoim imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem słu bowym oraz własnor cznym podpisem. 
Wpisy maj  by  dokonywane w sposób chronologiczny jeden pod drugim w kolejno ci ich 
dokonywania.  

Wpisów mog  dokonywa  nast puj ce osoby: 

 inwestor,  

 inspektor nadzoru inwestorskiego,  

 projektant,  

 kierownik budowy,  

 kierownik robót budowlanych,  

 osoby wykonuj ce czynno ci geodezyjne na terenie budowy,  

 pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynno ci kontrolnych. 

 wojewódzki konserwator zabytków lub działaj cy z jego upowa nienia pracownicy, 
wojewódzkiego urz du ochrony zabytków, prowadz cy kontrol  przestrzegania i stosowania 
przepisów dotycz cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 inspektor pracy,  

 pa stwowy inspektor sanitarny. 

6.5.1.1 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy b d  
przedło one Inspektorowi nadzoru celem zaj cia stanowiska.  

6.5.1.2 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy musz  by  podpisane przez 
Wykonawc  z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj cia stanowiska. 

6.5.1.3 Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zaj cia stanowiska. 

6.5.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów sporz dzanych do prowadzenia budowy zaliczaj  si  równie : 

 Protokół przekazania terenów budowy, 

 wiadectwa przej cia robót, 

 Notatki i protokoły z odbioru robót, 

 Certyfikaty zgodno ci z polskimi normami PN oraz europejskimi, 

 Protokoły negocjacji  

 wiadectwa przej cia robót 
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6.5.3 Przechowywanie oraz udost pnianie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy musz  by  przechowywane w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zniszczeniem, a w przypadku gdy to nast pi lub którykolwiek z nich zaginie, nale y wykona  
w zgodno ci z prawem jego kopi . Dokumentacja budowy musi by  w cało ci udost pniana 
Inspektorowi nadzoru, Zamawiaj cemu oraz innym organom nadzoru budowlanego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Zasady ogólne 
Odbiory zako czonej przez Wykonawc  pracy, odbywa  si  mog  na trzech etapach: 

1. Odbiór odcinka lub przy mniejszych przedsi wzi ciach cało ci robót, zako czone 
wystawieniem wiadectwa przej cia cz ci lub cało ci robót, 

2. Odbiór po okresie zgłaszania wad, 
3. Odbiór ostateczny, zako czony wystawieniem wiadectwa wypełnienia r kojmi. 

7.2 Odbiór robót zanikaj cych  
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbywa  si  on powinien poprzez odpowiednie 
wpisy do ksi gi obmiarów.  

Wykonawca powinien odpowiednio wcze niej zgłasza  roboty tymczasowe do rozliczenia, tak 
aby nie powodowa  zatorów w kolejnych wykonywanych na budowie pracach.  

7.3 Dokumentacja przej cia robót 
7.3.1 Dokumentem stwierdzaj cym przej cie robót jest wiadectwo przej cia sporz dzone 

według wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru. 
W celu przekazania robót Kierownik budowy Wykonawcy zobowi zany jest przygotowa  

nast puj ce dokumenty: 

 Dokumentacj  Projektow , ze wszelkimi naniesionymi podczas wykonywania prac zmianami 

 Uzupełniony i podpisany Dziennik budowy 

 Wszelkie inne pisemne ustalenia z Zamawiaj cym i Inspektorem nadzoru. 
7.3.2 Zmiany w Dokumentacji Projektowej oraz systematyczne prowadzenie Dziennika budowy 

s  obowi zkiem Kierownika budowy Wykonawcy.  
7.3.3 Wszelkie naniesione do dokumentacji zmiany musz  by  spójne i logiczne, i bezwzgl dnie 

oddawa  faktyczny stan wykonanych robót. 
7.3.4 Zakres i ilo  przekazanych Zamawiaj cemu przez Wykonawc  egzemplarzy 

dokumentacji w których dokonano zmian ustala si  w Kontrakcie.  
7.3.5 Do przeprowadzenia zmian w okresie gwarancyjnym nale y przygotowa  now  

dokumentacj  

7.4 Okres zgłaszania wad 
W czasie trwania okresu zgłaszania wad Inspektor organizuje przegl dy sprawno ci instalacji. 

Pod koniec trwania okresu zgłaszania wad Wykonawca przygotuje dokumentacj , która pozwoli 
Inspektorowi nadzoru na odbiór, s  to:  

 Kontrakt na wykonanie robót, 

 Protokół odbioru ko cowego, 

 Wszelkie dokumenty potwierdzaj ce usuniecie wad stwierdzone przy odbiorze ko cowym, 

7.5 Odbiór ostateczny po upływie okresu r kojmi (gwarancyjnego) 
W okresie r kojmi Zamawiaj cy b dzie raz w roku organizował przegl dy gwarancyjne. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowi zany jest usun  je na własny 
koszt, co nale y nast pnie odpowiednio zaprotokołowa . 

Po upływie okresu r kojmi i usuni ciu podczas jego trwania wszystkich napotkanych wad 
wynikaj cych z bł dnego wykonawstwa, Zamawiaj cy dokonuje odbioru ostatecznego i wystawia 
Wykonawcy wiadectwo Wypełnienia R kojmi. 

8. ZASADY PŁATNO CI 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Przedmiar robót pełni przy 
tej formie wynagrodzenia jedynie funkcj  pomocnicz  i orientacyjn . Przy wynagrodzeniu ryczałtowym 
podstawowymi dokumentami okre laj cymi rodzaj i zakres prac obj tych zamówieniem s : projekt 
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. To one stanowi  podstaw  i punkt 
odniesienia do wyceny prac. 
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9. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2013.1409 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie  publicznych (jednolity tekst Dz.U.2013.907 

z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U.2014.883 

z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst 

Dz.U.2009.178.1380 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.2013.963  

z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska (jednolity tekst Dz.U.2013.1232 

z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U.2013.21 z pó n. zm.). 

9.2. Rozporz dzenia 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pó n. zm.). 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpiecze stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 

dotycz cej    bezpiecze stwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. – w   sprawie   dziennika   
budowy,   monta u   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj cego dane 
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z pó n. zm.). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U.2013.1129). 

 
Pozostałe przepisy zwi zane z poszczególnymi rodzajami robót przedstawiono w odpowiednich 

specyfikacjach  
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1. WST P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z robotami ziemnymi wykonywanymi w ramach inwestycji                 
pn.: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwater  składowania materiałów konstrukcyjnych 
zawieraj cych azbest”  w Marcinowie gm. Trzebnica, powiat trzebnicki, woj. dolno l skie.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                
i realizacji robót zwi zanych z przedmiotow  inwestycj . 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych                            

i warunków ich odbioru w czasie prowadzenia prac:  
- wykonanie wykopów w gruntach kat. kat. II-III;  
- wykonanie nasypów z gruntów kat. II-III.  

1.4. Okre lenia podstawowe 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntów rozdrobnionych, 

spełniaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia,  
wysoko  nasypu lub gł boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 
nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m, 
nasyp redni - nasyp, o wysoko ci zawartej w granicach od 1 do 3 m, 
nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m, 
wykop płytki - wykop, którego gł boko  jest mniejsza ni  1 m, 
wykop redni - wykop, o gł boko ci zawartej w granicach od 1 do 3 m, 
wykop gł boki - wykop, którego gł boko  przekracza 3 m,  
ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one w obr bie pasa robót 

ziemnych, 
dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one poza pasem robót 

ziemnych, 
odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych                    

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów                     
oraz innych prac zwi zanych z robotami ziemnymi,  

wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, 
okre lona wg wzoru:  

ds

d

s
I  gdzie: 

d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m
3
), 

ds. - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, 
okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słu ca do oceny 
zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 
[7], (Mg/m

3
). 

wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów 
niespoistych, okre lona wg wzoru: 

 

10

60

d

d
U  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami                                 

i z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                      

w ST.00 „Wymagania ogólne".  

2.2. Podział gruntów.  
Podstaw  podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl dem trudno ci               

ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre lono przeci tne warto ci g sto ci 
obj to ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.  

Tablica 1 Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl dem trudno ci                         
ich odspajania  

 
 

Kat. 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

G sto  
obj to ciowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci tne 
spulchnienie  

po odspojeniu w %  
od pierwotnej 

obj to ci1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezle ałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 

wir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm 
Nasyp zle ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm  
Glina, glina ci ka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30  
od 20 do 30 

4 Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zle ałe 

17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprz t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania z nast puj cego sprz tu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, koparki, ładowarki, zgarniarki itp.); 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki); 
- transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze); 
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport gruntów 
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu winien by  dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego obj to ci, technologii odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu. 
Wydajno  rodków transportowych winna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwi kszenie odległo ci transportu                 
ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwi kszone odległo ci nie zostały wcze niej zaakceptowane na pi mie 
przez Inspektora nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Odwodnienia terenu robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe i gruntowe, wykona  urz dzenia, 

które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,                   
aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Je eli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu - które spowoduje ich długotrwał  nieprzydatno  -
Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi do budowy 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci,                   
jak równie  za dowieziony grunt.  

5.4. Odwodnienie wykopów 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawidłowe odwodnienie w całym, 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia 
si  niwelety. Nale y uwzgl dni  ewentualny wpływ kolejno ci i sposobu odspajania gruntów                     
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga  dotycz cych prawidłowego 
odwodnienia wykopów i nasypów w czasie post pu robót ziemnych. ródła wody, odsłoni te                     
przy wykonywaniu wykopów, nale y uj   w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe                      
nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.  
Sprawdzenie odwodnienia robót ziemnych polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami 

specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow . Szczególn  uwag  nale y zwróci  
na:  

- wła ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych 
- wła ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót 
 Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w ST.00 

„Wymagania ogólne”.  
 

6.2.3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru podaje poni sza tablica 2. 
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego Pomiar ta m , szablonem, łat  o długo ci 3 m                    

i poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 m   
na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m              
na łukach o R 100 m co 50 m na łukach o  R 100 m 
oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 

2 Pomiar szeroko ci dna rowów 

3 Pomiar rz dnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo ci powierzchni korpusu 

6 Pomiar równo ci skarp 

7 Pomiar spadku podłu nego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m 
oraz w punktach w tpliwych 

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej uło onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni  raz na ka de 500 m

3
 

nasypu 

       
- pochylenie skarp nasypów nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% 

warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta; 
- równo  korony korpusu ziemnego – nierówno  powierzchni korpusu nasypu ziemnego, 

mierzone łat  trzymetrow , nie mog  przekracza  ±5 cm; 
- równo  skarp - nierówno  skarp, mierzone łat  trzymetrow , nie mog  przekracza  ±5cm; 
- spadek podłu ny korony korpusu– sprawdzane przez pomiar niwelatorem rz dnych 

wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych               
ni  ±2 cm; 

- zag szczenie gruntu – wska nik (stopie ) zag szczenia gruntu okre lony zgodnie                                 
z BN-77/8931-12 powinien by  zgodny z zało onym dla odpowiedniej kategorii gruntu. 

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty nie spełniaj ce wymaga  podanych w Dokumentacji projektowej 

oraz Specyfikacjach Technicznych, zostan  odrzucone. Je li materiały nie spełniaj ce wymaga , 
zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je                
na wła ciwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia od wymaga  
okre lonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny by  ponownie wykonane                              
przez Wykonawc  na jego koszt. Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru                       
mo e uzna  wad  za nie maj c  zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali  zakres                             
i wielko  potr ce  za obni on  jako  robót. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  projektow , ST                                 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8. PODSTAWA PŁATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST.00 „Wymagania ogólne".  

9. PRZEPISY ZWI ZANE  
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu  
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WST P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 

wykopów prowadzonych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwater  
składowania materiałów konstrukcyjnych zawieraj cych azbest” w Marcinowie, gm. Trzebnica, powiat 
trzebnicki, woj. dolno l skie.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu               
i realizacji robót zwi zanych z przedmiotow  inwestycj . 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych                            

i warunków ich odbioru w czasie prowadzenia prac:  
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II-III (kształtowanie dna kwatery).  

1.4. Okre lenia podstawowe 
Podstawowe okre lenia zostały podane w ST.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”                

 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Podstawowe okre lenia zostały podane w ST. 01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”                

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstaw  podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl dem trudno ci                  

ich odspajania podano w ST.01.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okre lono przeci tne 
warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie                  
po odspojeniu.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST s  m.in.: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na wykonanie nasypów; 
- grunt wydobyty z wykopu i wywieziony na miejsce wskazane przez Zamawiaj cego (nasypy 

niebudowlane). 

3. SPRZ T.  
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w ST.00 „Wymagania ogólne”,  
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania z nast puj cego sprz tu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, koparki, ładowarki, zgarniarki itp.); 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki); 
- transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze). 

4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w ST.00 „Wymagania 

ogólne”. Masy ziemne przewidziane do przemieszczenia transportowane b d  cz ciowo                      
po drogach utwardzonych i cz ciowo po drogach nieutwardzonych. Zwi kszenie odległo ci 
transportu ponad warto  wyszczególnion  w dokumentacji projektowej nie mo e by  podstaw  
roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi kszone odległo ci 
nie zostały wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora Nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

5.1.1. Wykonanie wykopów.  
Wykopy przewidziano jako mechaniczne i r czne w podziale. 95% do 5%.  

5.1.3. Skarpy wykopów 
Ze wzgl dów bezpiecze stwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantowa  

ich stateczno  w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze  wynikaj cych                             
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od norm 
obci a Wykonawc .  

5.2. Odwodnienia 
Sposoby odwodnienia robót ziemnych okre lono w ST.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”.  
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 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu ich zgodno ci z wymaganiami 

okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich wła ciwo ci; 
- zapewnienie stateczno ci skarp; 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu; 
- dokładno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie); 
- zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 8. PODSTAWA PŁATNO CI 

8.1. Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWI ZANE  
Przepisy zwi zane podano w ST.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
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ROBOTY ZIEMNE - NASYPY 
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WST P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 

nasypów prowadzonych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowy składowiska w Marcinowie o kwater  
składowania materiałów konstrukcyjnych zawieraj cych azbest” w Marcinowie, gm. Trzebnica, powiat 
trzebnicki, woj. dolno l skie.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                   
i realizacji robót zwi zanych z przedmiotow  inwestycj . 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych                            

i warunków ich odbioru w czasie prowadzenia prac:  
- wykonanie nasypów z gruntów kat. II-III (kształtowanie dna składowiska, budowa drogi 

technologicznej oraz obwałowa  wewn trznych).  

1.4. Okre lenia podstawowe 
Podstawowe okre lenia zostały podane w ST.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.                

 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Podstawowe okre lenia zostały podane w ST.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.                

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstaw  podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl dem trudno ci                      

ich odspajania podano w ST.01.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okre lono przeci tne 
warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie                     
po odspojeniu.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST s  m.in.: 
- grunt wydobyty z wykopu, odło ony do ponownego wbudowania (dla gruntów spełniaj cych 

wymagania okre lone w dokumentacji projektowej); 
- grunty naturalne spełniaj ce wymagania okre lone w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZ T.  
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w ST.00 „Wymagania 

ogólne”.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2.1. Materiały na nasypy  
Wykonawca zobowi zany jest wbudowywa  jedynie grunt spełniaj cy wymagania okre lone                

w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia kontroli robót zwi zanych z wykonywaniem 

nasypów zgodnie z ustalon  w Programie Zapewnienia Jako ci cz stotliwo ci  laboratoryjnych bada  
kontrolnych. Wyniki tych bada  nale y przekazywa  w okre lonym trybie, do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

 5.2.2. Wymagania ogólne dla nasypów 
- nasypy powinny by  wykonywane warstwami o stałej grubo ci; 
- nast pna, wy ej poło ona warstwa mo e by  układana po osi gni ciu wymaganego zag szczenia 

warstwy poprzedniej; 
- grubo  warstw, w zale no ci od rodzaju gruntu i maszyn zag szczaj cych, okre la si  na 

podstawie próbnego zag szczenia na nasypie do wiadczalnym wykonanym według zał cznika 2 
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wydania pn. „Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”,                                                        
(Min. O. .Z.N. i L. 1994r.) lub orientacyjnie według wymaga  okre lonych w tablicy 2; 

- dla unikni cia przestojów odcinek robót nale y podzieli  na cz ci, tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zag szczania i kontroli jako ci mogły by  realizowane równolegle, w tym samym czasie; 

- grunty w nasypie powinny by  rozmieszczone zgodnie z nast puj cych warunkami:  

 grunty w nasypie nie powinny tworzy  soczewek lub warstw ułatwiaj cych filtracj  lub 
po lizg, 

 w s siaduj cych ze sob  cz ciach nasypu grunty powinny mie  takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy te  rozmy .  
 

Tablica 2. Orientacyjne grubo ci zag szczanych warstw (h) i liczba przejazdów (n) maszyny 
zag szczaj cej  

Rodzaj maszyn  
zag szczaj cych  

   Rodzaj gruntu  

niespoisty spoisty 
Gruboziarnisty 

i kamienisty 

h [m] n h [m] n h [m] n 

Walce wibracyjne gładkie  0,4 – 0,7 4 – 8  - - 0,3 – 0,6 4 – 8  

Walce wibracyjne okołkowane  0,4 – 0,6 4 – 8  0,2 – 0,3 6 - 10 - - 

Walce ogumione  0,2 – 0,3 6 – 8  0,2 – 0,3 6 - 10 - - 

Zag szczarki wibracyjne  0,3 – 0,6 4 – 8  - - 0,3 – 0,6 4 – 8   

Ubijaki o masie 1 - 10 Mg opuszczane  
z wysoko ci 5 - 10 m  

1 – 5  5 – 15  - - 1 – 3  5 – 15  

      

5.2.3. Wbudowywanie i zag szczanie gruntu w nasypach  
Grunt wbudowany i rozło ony równomiernie w warstwie przygotowanej do zag szczenia 

powinien posiada  wilgotno  naturaln  wn zbli on  do optymalnej wopt. okre lonej według normalnej 
metody Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypów ma wilgotno  znacznie wy sz                                  
od dopuszczalnej przed wbudowaniem nale y go przesuszy  na odkładzie. Przy warto ciach niewiele 
przekraczaj cych dopuszczaln  wilgotno  (do 2%), grunt mo na wbudowa  w warstw  i pozostawi  
w stanie nie zag szczonym do czasu obni enia wilgotno ci. Je li grunt posiada wilgotno  naturaln  
ni sz  od dopuszczalnej nale y go nawil y  przez polewanie wod  na odkładzie lub przy urabianiu                 
w zło u. Zag szczenie gruntu o wilgotno ci naturalnej wykraczaj cej poza granice podane powy ej 
mo liwe jest w przypadkach:  

- zastosowania odpowiedniego sprz tu, który umo liwi zag szczenie zgodne z przyj tym                   
w projekcie, 

- gdy obj to  nie odpowiadaj cego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od obj to ci 
pojedynczej warstwy, a wyniki zag szczenia b d  zgodne z wymaganiami projektu. 

Grunt w warstwie do zag szczenia nie powinien zawiera  brył i kamieni o wymiarach wi kszych 
od ok. 10 cm, nie przekraczaj cych jednak e połowy grubo ci warstwy. W trakcie wła ciwego procesu 
zag szczania uło ona warstwa powinna by  zag szczona na całej szeroko ci nasypu, przy czym ilo  
przejazdów maszyn zag szczaj cych powinna zapewni  wymagany stopie  zag szczenia. Je li                   
na budowie nie przeprowadzono próbnego zag szczenia to orientacyjn  liczb  przejazdów maszyn 
zag szczaj cych w zale no ci od grubo ci zag szczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn 
zag szczaj cych podaje tablica 3. lady przejazdu maszyny zag szczaj cej powinny pokrywa                    
na szeroko ci ok. 25 cm lady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zag szczeniu otrzymuje 
si  gładk  powierzchni  warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) nale y j  przed poło eniem 
warstwy spulchni  (np. kultywatorem) na gł boko  około 5cm oraz pola  wod , co zapewni lepsze 
poł czenie warstw; prace te powinny by  wykonane bezpo rednio przed uło eniem nast pnej warstwy 
gruntu. Nie nale y wbudowywa  w nasypy grunty posiadaj ce zanieczyszczenia (odpady, gruz, cz ci 
ro linne, karcze drzew itp.), grunty których jako ci nie mo na skontrolowa  oraz grunty zamarzni te,                   
a tak e grunty nie spełniaj ce wymaga  okre lonych w projekcie wykonawczym. 

Okresy pomi dzy zako czeniem procesu zag szczania warstwy gruntu, a uło eniem warstwy 
nast pnej powinny by  odpowiednio krótkie, aby nie nast powało przesuszenie gruntu pod wpływem 
sło ca i wiatru. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno by  przerwane,               
a powierzchni  warstwy nale y zawałowa  walcem gładkim, aby umo liwi  łatwy spływ wody 
opadowej. Dla ochrony przed opadami mo na te  stosowa  przykrywanie zag szczonego pasa gruntu 
foli  lub plandekami. Podczas mrozów nasypy powinny by  zabezpieczone przed przemarzaniem.                 
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W przypadku, gdy zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest mo liwe, przemarzni ta 
warstwa gruntu o grubo ci ustalonej na podstawie bada  powinna by  usuni ta. Nasypy z gruntów 
sypkich mo na wykonywa  jedynie w przypadku mo liwo ci uzyskania wymaganego zag szczenia.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje bada  i pomiarów 
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na badaniu:  
- zgodno ci wykonanych nasypów z dokumentacj  projektow ; 
- przydatno ci gruntów do budowy nasypów; 
- prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu; 
- stopnia zag szczenia nasypu; 
- wilgotno ci gruntów. 

6.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów  
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach 

pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej                   
ni  jeden raz na 500 m

3
. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce wła ciwo ci:  

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481; 
- zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481; 
- wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481; 
- wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego,                                

wg PN-B-04481; 
- granic  płynno ci, wg PN-B-04481; 
- kapilarno  biern , wg PN-B-04493; 
- wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.2.3. Badania prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu  
Badania kontrolne prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj                              

na sprawdzeniu:  
- prawidłowo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych wła ciwo ciach w nasypie; 
- odwodnienia ka dej warstwy nasypu; 
- grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; 
- badania nale y przeprowadzi  nie rzadziej ni  jeden raz na 500 m

2
 warstwy; 

- przestrzegania ogranicze  dotycz cych wbudowania gruntów w okresie deszczy i mrozów.  

6.2.4. Kontrola zag szczenia nasypów 
Badania zag szczenia prowadzi si :  

- na bie co (kontrola bie ca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osi gni to wymagane 
zag szczenie danej warstwy warunkuj ce dopuszczenia do układania nast pnej; 

- po wykonaniu całej budowli lub jej cz ci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne s  dane 
o zag szczeniu gruntów w całej budowli lub w jej cz ciach, wykrycie miejsc słabych, kawern 
(pustek) lub innych miejsc zagra aj cych bezpiecze stwu; 

- w toku u ytkowania istniej cych budowli (kontrola eksploatacyjna), przewa nie gdy powstaj  
obawy o ich bezpiecze stwo lub trwało , które wi za  mo na z niedostatecznym 
zag szczeniem gruntu.  

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNO CI 

8.1. Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWI ZANE  
Przepisy zwi zane podano w ST.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.  
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1. WST P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem drogi z płyt betonowych na nasypie z gruntu 
niewysadzinowego  kategorii G1 w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie 
o kwater  składowania materiałów konstrukcyjnych zawieraj cych azbest” w Marcinowie, gm. 
Trzebnica, powiat trzebnicki, woj. dolno l skie.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót zwi zanych z przedmiotow  inwestycj . 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych 
z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z płyt 
betonowych drogowych. 
1.4.2. Materiał na podsypk  i do wypełnienia szczelin. Je li dokumentacja projektowa lub ST                          
nie ustala inaczej, to na podsypk  i do wypełniania szczelin mo na stosowa  piasek odpowiadaj cy 
wymaganiom PN-EN 13242:2004. 
1.4.3. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót i ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00  
„Wymagania ogólne”.  

2.2.Płyty betonowe 
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje si  płyty betonowe drogowe prostok tne  
o wymiarach   300x150x15 cm  wg  PN-88/B-06250, PN-EN 206-1:2003P.   
Nawierzchnia z płyt betonowych cieralno  na tarczy Boehmego nie powinna przekracza : 

 płyty betonowe, gatunek 1: 3,5 mm, 

 płyty betonowe, gatunek 2: 4,5 mm. 
Powierzchnie płyt betonowych powinny by  bez, p kni  i ubytków betonu  o fakturze z formy                      
lub zatartej. Kraw dzie płyt betonowych powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady                          
oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi płyt betonowych nie powinny przekracza  warto ci podanych 
w normie BN-80/6775-03/01. 

3. SPRZ T I WYPOSA ENIE 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  i wyposa enia 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t i wyposa enie do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: urawie samochodowe                    
lub samojezdne, walce ogumione, wibratory płytowe, ubijaki, zbiorniki na wod , sprz t transportowy.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Płyty betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. W czasie transportu płyty 
betonowe powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. Płyty 
betonowe mog  by  składowane na otwartej przestrzeni, na podło u wyrównanym i odwodnionym,             
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z zastosowaniem podkładek i przekładek uło onych w pionie jedna nad drug . Płyty betonowe nale y 
układa  na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Układanie płyt Wykonanie nawierzchni 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych na uprzednio przygotowanym podło u mo e si  odbywa  
bezpo rednio ze rodków transportowych lub z miejsca składowania, za pomoc  koparek 
samojezdnych wyposa onych w chwytak zaciskowy. Płyty nale y układa  tak, aby cał  swoj  
powierzchni  przylegały do podło a (podsypka piaskowo-cementowa). Powierzchnie płyt                         
nie powinny wystawa  lub by  zagł bione wzgl dem siebie wi cej ni  4 mm. Po uło eniu pasów 
jezdnych wypełni  przestrze  mi dzy płytami. Pobocza obsypa  i zag ci  do wysoko ci płyty. 

5.3. Układanie płyt na odcinkach prostych 
Płyty prostok tne  na odcinkach prostych powinny by  uło one równolegle tak, aby boki ka dej                   
z nich  przylegały do siebie  na całej szeroko ci płyty. 

5.4. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno by  wykonane zgodnie                               
z dokumentacj  projektow  lub  wskazaniami In yniera.  
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera  od 3 do 8% frakcji mniejszej                
od 0,05 mm, a zamulenie powinno by  wykonane na pełn  wysoko  płyt Wypełnienie spoin zapraw  
cementow  o wytrzymało ci R28  20 MPa,  powinno by  wykonane w gł b nie mniej ni  na 2/3 
wysoko ci płyty. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Badanie jako ci  nale y przeprowadza  przy ka dym uło eniu warstwicy podkładu  zakresu: 

 sprawdzenie zag szczenia warstwic: 

 wyrównanie podło a; 

 warstwy ods czaj cej; 

 podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego;          

 podsypka piaskowo-cementowa;  

 sprawdzenie  wymiarów, 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny 
obejmowa  wszystkie wła ciwo ci, które zostały okre lone  w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi                              
do akceptacji wyniki bada  materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.2.1. Równo   
Nierówno ci podłu ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow  łat  lub planografem zgodnie z norm  
BN-68/8931-04. Nierówno ci podłu ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm. Spadki 
poprzeczne nawierzchni powinny by  z tolerancj   0,5%. 

6.3.2. Rz dne wysoko ciowe   
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  +1 cm i -2 cm. 

6.3.3. Szeroko  nawierzchni  
Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm. 

6.3.4. Grubo  podsypki (warstwy wyrównawczej) 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1,0 cm. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie 
z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania 
okre lone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został wykonany zakres prac okre lony w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNO CI 

8.1. Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PRZEPISY ZWI ZANE 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                         
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                   
i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łat . 

 


