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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych - zasypek zagęszczonych i podkładów realizowanych w obrębie placu budowy
inwestycji rozbudowy i przebudowy pomieszczeń szpitala SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i
ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych z dobudową szybu
dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu,
drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. . 

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy obiektów kubaturowych i obejmują:
a) wykonanie zasypania wykopów gruntem z odkładu oraz dostarczonego kruszywa mineralnego
naturalnego z zagęszczeniem oraz podkładów zagęszczonych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem
rurociągów lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego,
1.3.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
1.3.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.3.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.3.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość
na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.3.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie
obiektu kubaturowego.
1.3.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy.
1.3.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
1.3.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Is=Pd/Pds

gdzie:
Pd– gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.3.11. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
U =d60/d10

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
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d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.3.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
– ksiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników;
wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy,
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
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Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
– uziarnienie do 50 mm,
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%,
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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, w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Materiały
naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora
nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2.Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6                                                                           ST-02 ZASYPKI I PODKŁADY ZAGĘSZCZONE Z KRUSZYWA



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ 
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ 

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim ro-
bót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci. Zasypkę strefy fundamentów naleŜy wykonywać z gruntów piaszczystych, Ŝwiru
lub pospółki (zakres objęty umową). Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m naleŜy wykonać z
gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiąza-
nia moŜna górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i
zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu przy pomocy cięŜkiego sprzętu, np. spychacza. Nasy-
pywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu i przy
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania j wynoszącej
�  nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
� od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami
(grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie moŜe być ona
większa niŜ średnica płyty),
�  około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
KaŜda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać min. grubość 0,20 m. MoŜna ją zagęszczać ręcznie
lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js
= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź
rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym, Ŝe grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie moŜe być
większa niŜ 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach ruro-
ciągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a
przy braku umocnienia moŜna stosować sprzęt mechaniczny.
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomo-
cą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-8931-02. Porównanie modułów naleŜy stosować tylko dla gruntów
gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, wg BN-8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyŜej.
JeŜeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie
warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wil-
gotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę
gruntu naleŜy polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęsz-
czeniem powinien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyzna-
czone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu moŜna
przyjmować orientacyjnie:

• dla piasków, Ŝwirów – 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki naleŜy przestrzegać następujących zasad:

• rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejść urządzenia zagęszczającego.

5.4. Dokładność wyznaczenia i wykonania zasypek i podkładów
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu zasypek i podkładów w budynkach naleŜy uŜywać kruszywa mineralnego wolnego
od zanieczyszczeń organicznych.
Odchylenie osi nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 10 cm. RóŜnica w
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stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i – 3 cm.
Szerokość nasypu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno
róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kata. Maksymalna
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-
metrowa.

5.5. Odwodnienia robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych,
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny
rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10.
(2) Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
(3) Wykonanie podkładów i nasypów. Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoŜa
– materiał uŜyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia.
(4) Zasypki. Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1. Program zapewnienia jakości
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) cześć ogólna opisującą:
– organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
– organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badan. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, 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. Je zeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. 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 moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badan wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polska Norma,
• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów 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 badan z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie 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 Ŝyczenie Zamawiającego.
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6.2. Badania i pomiary przed i w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę.
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych z kaŜ-
dej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden
raz na 3000 m3.
W badaniu naleŜy określić wg PN-B-04481:

• skład granulometryczny,
• zawartość części organicznych,
• wilgotność naturalną,
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
• granicę płynności,
• kapilarność bierną wg PN-B-04493.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
• właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych,
• właściwe ujecie i odprowadzenie wycieków wodnych.
6.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru nasypu
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:.

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem

2 Pomiar szerokości dna wykopu w
odstępach co 20 m

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20
m oraz w punktach wątpliwych

6.3.2. Szerokość nasypu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.
6.3.3. Rzędne nasypu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm lub +1
cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości
pochylenia wyraŜonego tangensem kata.
6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łata 3-metrowa nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łata 3-metrowa nie mogą przekraczać ± 10 cm.
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6.3.7. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:

– grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania naleŜy przeprowadzić
nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,

– przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i
mrozów,

– wykonywanie zasypki naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość do-
puszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości,

– jeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moŜe
on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,

– osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymiesza-
nie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osią-
gnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

– wykonywanie zasypki naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu; przed wznowie-
niem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni juŜ wykonanej.

6.3.8. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszcze-
nia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w  ST
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów od-
kształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:

• 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do
dziennika budowy.
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w na-
stępujący sposób:

• oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształce-
nia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli robót ziemnych,

• zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeŜeli spełnione będą warunki:
Is średnie nie mniej niŜ Is wymagane
Io średnie nie mniej niŜ Io wymagane.
2/3 wyników badań uŜytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozo-
stałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaga-
nej.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mająca zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali
zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
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indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 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.

7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w
wykopie nie jest moŜliwe, ilość naleŜy obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach
transportowych.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się
w czasie ich wykonywania. 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 w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice noga
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu bezie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości 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. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badan i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 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 robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie 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 komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 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 podstawa 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 SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych 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.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie naleŜny wliczać podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacja ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c) opłaty/dzierŜawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,
f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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