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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane wg projektu inwestycji  
p.n.: „Zamknięcie i rekultywacja  2-giej kwatery składowiska odpadów innych niż  
niebezpieczne i obojętne w Katowicach przy ul. Żwirowej”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 
 
  Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
 
  Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach 
publicznych). 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
  Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
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1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 

1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.4.26. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.32. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1.4.34. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 
 
  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
  Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". 
 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
  Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
 
  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
  Szczególne zagrożenie występować będzie przy robotach wykopowych i nasypowych 
w istniejących odpadach z uwagi na możliwość obsunięcia skarp, a także możliwości 
zatrucia pracowników uwalniającym się gazem wysypiskowym, oraz samozapłonu. 
 
  Operatorzy sprzętu powinni zapoznać się z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu. 
Pracownikom należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość pojawienia się w zasięgu 
pracy sprzętu osób postronnych. 
 
  Kierownicy zespołów przed codziennym rozpoczęciem pracy zobowiązani są do 
omówienia zakresu prac i omówienia zagrożeń. 
 
  Przy wykonywaniu robót w istniejących odpadach należy pracowników wyposażyć w 
odpowiedni sprzęt np. maski gazowe, odzież ochronną, ograniczyć czas pracy w bardzo 
trudnych warunkach. 
 
  Należy miejsca robót (place budowy) sygnalizować zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami organizacji ruchu. Taśmami sygnalizacyjnymi i tablicami ostrzegawczymi 
oznaczyć strefy pracy sprzętu (strefy szczególnego zagrożenia zdrowia). 
 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów. 
 
  Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać 
normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu 
niewymienionym. 
 
  Wykonawca nie złoży zamówień na materiały w jakiejkolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru w tym zakresie. Wykonawca 
przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi 
Nadzoru nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce czy 
urządzenia. Lista materiałów, elementów, maszyn, sprzętu i urządzeń, dla których konieczna 
jest identyfikacja Producenta musi być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
  W przypadku, gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmian Dostawcy materiałów 
w stosunku do listy, winien wówczas powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych 
zmianach, uzyskać jego akceptację oraz powinien pokryć dodatkowy koszt tego rodzaju 
zmian, wynikły po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
 
  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
 
  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc związanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 
  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
  W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące Warunki: 
 

a. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
Producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

b. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 
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2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 
  Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
  Jeżeli, podczas realizacji umowy, Wykonawca umożliwi dostarczenie na Plac Budowy 
materiałów nieodpowiedniej jakości w opinii Inspektora Nadzoru, to Inspektor Nadzoru 
zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 
z dostarczeniem takich materiałów. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy - w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
  Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.7 Terminy dostaw. 
 
  Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 
zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem, gwarantującym 
terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 
Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 
3 SPRZĘT. 
 
3.1 Ogólne zasady eksploatacji sprzętu. 
 
  Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
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  Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, programie zapewnienia jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
  W przypadku braku ustaleń w w/w 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, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne zasady transportu 
 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z Terenu Robót. 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
  Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady prowadzenia Robót. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakości (PZJ), Projektem 
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 wyznaczeniu 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 Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, narzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
  Zalecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
  Specyfikacje Techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyż nie mogą objąć 
wszystkich szczegółów zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 
wyposażenia. 
 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
 
5.2 Jakość wykonania Robót. 
 
  Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo 
przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
  Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają 
być odpowiedniej jakości a jakość wykonania będzie odpowiadała standardom krajowym. 
 
  Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
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  Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako 
“zbliżone" lub “odpowiadające" konkretnemu standardowi, Inspektor Nadzoru określi stopień 
zgodności ze standardem. 
 
  Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
  Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, 
Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru pełną informację 
dotycząca materiałów lub wyposażenia które chce wykorzystać w procesie Robót. 
 
5.3 Znaleziska archeologiczne. 
 
  W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz 
Konserwatora Zabytków. 
 
  Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia nie wolno mu 
wznowić Robót (na danym obszarze) pod groźbą sankcji. 
 
  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 
nadzorem odpowiednich służb. 
 
  Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 
 
5.4 Instalacje nad- i podziemne. 
 
  Informacje odnośnie charakteru gruntu na terenach objętych Inwestycją oraz 
przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach 
Dokumentacji Projektowej. 
 
  Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone ewentualnie różnice. 
 
  Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat 
istnienia i zapozna się z rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych 
i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a 
także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali 
wodnych i rur przesyłu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac. 
 
  Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących 
podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych 
dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być 
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za 
sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego 
rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 
 
  Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 
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  Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych 
winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i 
odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym 
zakresie przepisy. 
 
  Roboty w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być prowadzone 
pod nadzorem Użytkownika danej instalacji. 
 
  W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących 
urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub 
dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według 
wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót. 
 
  Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną 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, badań materiałów i 
przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
 
  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
 
  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 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 
Kontraktem. 
 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
  Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
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ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Pobieranie próbek. 
 
  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 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 dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary. 
 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru. 
 
6.4 Raporty z badań. 
 
  Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 
  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
  W celach kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawniony 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 Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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  Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
 
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l, i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

 
  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 
  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby - poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7 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. 
 
  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 
  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
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  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
c) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót; 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach; 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót; 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót; 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
2. Rejestr Obmiarów 
 
  Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z Dokumentów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 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 każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
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dokumenty: 
 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 
6.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 
  Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w sposób uporządkowany i oznaczone 
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, powinny być magazynowane przez czas 
zalecony przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Wykonawca powinien dokonywać archiwizacji – również na nośnikach 
elektronicznych – w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu. 
 
  Inspektor Nadzoru i Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich 
dokumentów budowy. 
 
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
  Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w Przedmiarze. 
 
  Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, po pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / 
wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
  Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i 
zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Długości i odległości 
pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 
  Jeśli Specyfikacje Techniczne, właściwe dla danych Robót, nie stanowią inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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  Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 
nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
 
  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
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 Wykonawcę. 
 
  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie w całym okresie trwania Robót. 
 
 1. Wagi i zasady ważenia 
 
  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
  Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 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 na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca na szkice mogą one być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
  W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu; 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
 
  Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
  Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
  Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2 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. 
 
  Odbiór częściowy ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej, bez konieczności oczekiwania na zakończenie całego 
zadania. 
 
8.3 Odbiór ostateczny Robót. 
 
  Odbiorowi ostatecznemu podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki 
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 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia odpowiednich dokumentów. 
 
  Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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  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 przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
  W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych Asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.4 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: 
 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i, ewentualnie, uzupełniające lub 
zamienne); 

 Recepty i ustalenia technologiczne; 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ewentualnie Programem Zapewniania Jakości (PZJ); 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ewentualnie PZJ; 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów i załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania i tych robót właścicielom urządzeń;  

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 
 Instrukcje eksploatacyjne. 

 
  W przypadku, gdy wg Komisji Roboty, pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja - w porozumieniu z 
Wykonawcą - wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 
  Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
  Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjny. 
 
  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiór ostateczny Robót". 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Zasady ogólne. 
 
  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 
 
  Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
 
  Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
 
  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
  Podstawą zapłaty częściowej jest zakres Robót wykonany w miesiącu lub w innym 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru przedziale czasowym. 
 
  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST. 
 
  Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze. 
 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
  Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

 wprowadzanie – do projektu organizacji ruchu - i uzgadnianie ewentualnych zmian 
wynikających z postępu robót; 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu; 

 opłaty / dzierżawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego; 
 przygotowanie terenu; 
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 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu; 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł; 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
  Koszty w/w ponosi Wykonawca. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
[1]. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa 

oraz Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000).  
[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z 

późn. zm.). 
[3]. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[4]. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, późn. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5]. Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
[6]. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25 poz.133) 
[7]. Rozporządzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906) 
[8]. Warunki Kontraktu (Umowy) 
[9]. Dane Kontraktowe 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
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II SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. WYTYCZENIE OBIEKTÓW I 

PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1 WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01-01) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wytyczeniem obiektów i ich punktów 
wysokościowych w ramach inwestycji p.n.: „Zamknięcie i rekultywacja  2-giej kwatery 
składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne w Katowicach przy ul. 
Żwirowej”.”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w 
terenie położenia obiektów. 
 
1.4 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
 
  W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
obiektów; 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne". 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1 Rodzaje materiałów. 
 
  Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.  
 
  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
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0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.„Świadki” powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3 SPRZĘT. 
 
  Do odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
 

 teodolity lub tachimetry; 
 niwelatory; 
 dalmierze; 
 tyczki; 
 łaty; 
 taśmy stalowe i szpilki; 
 lub inny sprzęt geodezyjny, zapewniający właściwą dokładność przeprowadzanych 

pomiarów. 
 
  Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2 Transport sprzętu i materiałów. 
 
  Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
"Wymagania ogólne". 
 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
 
  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektów oraz reperów. 
 
  W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 
  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
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  Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych obiektów i (lub) reperów roboczych. 
Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 
  Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
 
  Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. 
 
  Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, będą wykonane na koszt Zamawiającego. 
 
  Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 
  Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę - świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 
  Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów 

wysokościowych. 
 
  Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien 
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 
  Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 m; natomiast w terenie falistym i górzystym – powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
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  Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4 Wytyczenie obiektów. 
 
  Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
 
  Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.1. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne". 
 
6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych. 
 
  Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt. 4.4. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
 
  Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie oraz ha( hektar) 
w przypadku robót powierzchniowych.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2 Sposób odbioru robót. 
 
  Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9.  
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
 
  Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 
 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektu i punktów wysokościowych,  
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10 ODBIÓR ROBÓT. 
 
10.1 Ogólne zasady odbioru Robót. 
 
  Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne". 
 
10.2 Sposób odbioru prac pomiarowych. 
 
  Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
 
11 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
[1]. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2]. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
[3]. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4]. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5]. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
[6]. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7]. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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III SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01 

ROBOTY ZIEMNE. 
 
1 WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów i nasypów w gruntach kategorii I-IV wykonywanych 
(odpadach) w ramach inwestycji p.n.: „Zamknięcie i rekultywacja  2-giej kwatery 
składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne w Katowicach przy ul. 
Żwirowej”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 
  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy obiektów i obejmują wykonanie wykopów i nasypów w gruntach 
nieskalistych (kat. I-IV) oraz przemieszczania odpadów z formowaniem spadków skarp 
i wierzchowiny jak też dowóz materiału do uzupełnienia kwatery 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.10. 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 użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 

1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
 

 ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

 
1.4.15. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
 

10

60

d

d
D   

 
gdzie: 

 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
 
2 MATERIAŁY (GRUNTY). 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2 Podział gruntów. 
 
  Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. 
 
  Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
 
  Podział gruntów pod względem przydatności do podaje tablica 3. 
 
  Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205:1998 [4]. 
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2.3 Zasady wykorzystania gruntów. 
 
  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 
  Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
  Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w pkt. 2.4, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [1] 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m 

Przeciętne spulchnienie po 
odspojeniu w % od 

pierwotnej objętości 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 

17,7 
12,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 
do 30 mm 

10,8 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 16,7 od 15 do 25 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 

18,6 od 20 do 30 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 
mm 

13,7 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 

18,6 od 20 do 30 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm 

17,7 od 20 do 30 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne, bez głazów 

19,6 od 20 do 30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 

Popioły lotne zleżałe 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

19,6 od 25 do 35 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i 
zwarte 

20,6 od 25 do 35 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 

20,6 od 25 do 35 
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Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m 

Przeciętne spulchnienie po 
odspojeniu w % od 

pierwotnej objętości 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 
do 50 kg 

16,7 od 25 do 35 

Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 
mm lub z głazami o masie do 10 kg 

19,6 od 25 do 35 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 
19,6 

od 30 do 45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
1030% objętości gruntu 

20,6 od 30 do 45 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 
ponad 90 mm 

17,7 od 30 do 45 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 

17,7 
16,7 

od 30 do 45 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
22,6 
16,7 

od 30 do 45 

Opoka kredowa miękka lub zbita 22,6 od 30 do 45 

6 

Węgiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45 

Iły przewarstwione łupkiem 
14,7 
19,6 

od 30 do 45 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45 
Zlepieńce słabo scementowane 20,6 od 30 do 45 
Gips 21,6 od 30 do 45 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45 
Iłołupek twardy 26,5 od 30 do 45 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 22,6 od 45 do 50 
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45 
Wapień marglisty 22,6 od 45 do 50 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 21,6 od 30 do 45 
Anhydryt 24,5 od 45 do 50 
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym 

23,5 od 45 do 50 

Wapień niezwietrzały 23,5 od 45 do 50 
Magnezyt 28,4 od 45 do 50 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5 od 45 do 50 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 24,5 od 45 do 50 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50 
Wapień twardy niezwietrzały 24,5 od 45 do 50 
Marmur i wapień krystaliczny 25,5 od 45 do 50 
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 

25,5 od 45 do 50 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 

25,5 od 45 do 50 

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 25,5 od 45 do 50 
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50 
Serpentyn 24,5 od 45 do 50 
Wapień bardzo twardy 24,5 od 45 do 50 
Gnejs 25,5, od 45 do 50 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
25,5 
26,5 

od 45 do 50 

Sjenit średnioziarnisty 25,5 od 45 do 50 
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50 
Porfir 26,5 od 45 do 50 
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Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m 

Przeciętne spulchnienie po 
odspojeniu w % od 

pierwotnej objętości 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 25,5 od 45 do 50 
Granitognejs 27,4 od 45 do 50 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50 
Gabro 27,4 od 45 do 50 
Gabrodiabaz i kwarcyt 25,5 od 45 do 50 
Bazalt 27,4 od 45 do 50 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki

Grupy gruntów 
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  

 rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni 
 piasek drobny 
 żużel 
 nierozpadowy 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina 

gliniasta 
 rumosz 

gliniasty 
 żwir gliniasty 
 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
 glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 
 pył, pył piaszczysty 
 glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 
 ił warwowy 

2 
Zawartość cząstek: 
0,075 mm 
0,02 mm 

% 
15 
3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 1,0 1,0 
4 Wskaźnik piaskowy WP  > 35 od 25 do 35 < 25 

 
Tablica 3. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych 

wg PN-S-02205:1998 [4]. 
 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne z 

zastrzeżeniami 
Treść zastrzeżenia 

Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania  

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

1- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 

2. Zwietrzeliny i rumorze 
gliniaste 

2- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych 
powierzchniowych 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane  

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły  3,4- do nasypów nie 

wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem  

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji Żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15  

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych  

5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat)  

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL 
±35%  

5- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych  
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Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne z 

zastrzeżeniami 
Treść zastrzeżenia 

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone  

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny 
pylaste zwięzłe oraz inne 
grunty o granicy płynności 
wL od 35 do 60%  

6- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami  

7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2%  

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2%  

7- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża  

 
8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat)  

8- o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5%  

 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone  

9- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym  

 
10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe  

10- gdy zalegają w 
miejscach suchych lub są 
izolowane od wody  

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania  

1. Żwiry i pospółki  1. Żwiry i pospółki gliniaste  

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp.  

2. Piaski grubo i 
średnioziarniste  

2. Piaski pylaste i gliniaste  

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziaren 
mniejszych od 0,075 mm  

3. Pyły piaszczyste i pyły  

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom  

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35%  

 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego  

 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2%  

 
7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne  

- drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy 
do 1%  

 8. Piaski drobnoziarniste  
- o wskaźniku nośności 
wnoś≥10  

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do głębokości 
przemarzania  

Grunty niewysadzinowe  
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.)  

 
3 SPRZĘT. 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych. 
 
  Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
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 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.). 

 
 Jako sprzęt podstawowy należy stosować: 
 

 spycharka gąsienicowa o mocy min. 75 KM, 
 koparka gąsienicowa o pojemności łyżki min. 0,6 m3, 
 walec samojezdny do robót ziemnych – 2 sztuki, 
 walec wibracyjny kołkowany do zagęszczania odpadów, 
 ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 2,5 m3, 
 koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,40 m3 na podwoziu kołowym, lub 

gąsienicowym, 
 równiarka samojezdna  
 samochody samowyładowcze o nośności 5 ton. 

 
  W tablicy 4 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
 
Tablica 4. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki, 

odpady 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste i 
kamieniste 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstw y 

[m] 

liczba 
przejść n 

*** 
Walce statyczne 
gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 
0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane *  

- - 
0,2 do 

0,3 
8 do 12 

0,2 do 
0,3 

8 do 12 2)  

Walce statyczne 
ogumione *  

0,2 do 
0,5 

6 do 8 
0,2 do 

0,4 
6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 
0,2 do 

0,4 
3 do 4 

0,3 do 
0,6 

3 do 5 4)  

Walce wibracyjne 
okołkowane **  

0,3 do 
0,6 

3 do 6 
0,2 do 

0,4 
6 do 10 

0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne **  

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 
0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające  

0,2 do 
0,4 

2 do4 
0,1 do 

0,3 
3 do 5 

0,2 do 
0,4 

3 do 4  

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

2,0 do 
8,0 

4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

1,0 do 
4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

1,0 do 
5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 
 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 
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  Przy ręcznym zagęszczaniu zasypki nad przepustami, w zakresie wskazanym w 
Projekcie Wykonawczym, należy stosować stopę, lub płytę wibracyjną. 
 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2 Transport gruntów. 
 
  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 
  Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2 Dokładność wykonania wykopów i nasypów. 
 
  Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 
  Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
±10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
  Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
 
  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
  Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
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  Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
  Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.3 Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
 
  Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 
w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych. 
 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
innych dróg 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 0,97 

 
  Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem folii izolacyjnej należy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 5. 
 
  Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 5 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
  Skarpy i wierzchowinę istniejącego składowiska, które będą kształtowane 
przemieszczanymi należy wbudowywać warstwami i zagęszczać kompaktorem i 
spychaczami poprzez kilkukrotny przejazd po tej samej trasie. 
 
5.4 Ruch budowlany. 
 
  Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 
  Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 
  Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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5.5 Odwodnienia pasa robót ziemnych. 
 
  Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 
  Jeżeli, wskutek 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 również za dowieziony 
grunt. 
 
  Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
 
5.6 Ukop i dokop. 
 
5.6.1 Miejsce wykopu lub dokopu. 
 
  Miejsce wykopu i dokopu wg dokumentacji projektowej. Miejsce dokopu powinno być 
tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 
zgodnie ze spadkiem terenu. Wykopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po 
jednej lub obu jej stronach wg przekrojów poprzecznych w PW oraz tabeli robót ziemnych w 
przedmiarze. 
 
5.6.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie. 
 
  Pozyskiwanie gruntu z wykopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu 
próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu 
zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 
  Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że 
wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. 
Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w 
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do 
obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
 
  Dno wykopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu 
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu 
odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności 
zbocza. Dno i skarpy wykopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby były zgodne z dokumentacją projektowa i harmonizowały z otaczającym 
terenem. 
 
5.7 Wykonanie nasypów. 
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5.7.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu. 
 
  Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w ST-01-00 „Roboty przygotowawcze”. 
 
5.7.1.1 Wycięcie stopni w zboczu. 
 
  Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 
należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie  
o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
 
  W skarpach wykonywanych z wbudowywanych odpadów szerokość stopni winna 
wynosić 5 m. 
 
5.7.1.2 Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu. 
 
  Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 6, Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 
  Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 6 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 
 

Tablica 6. Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia dla podłoża nasypów do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 

 
Nasypy Minimalna wartość Is dla budowli 

Kategoria I kategoria II Kategoria III 
do 2 1,00 0,97 0,95 
ponad 2 0,97 0,97 0,95 

 
  Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205 [4]. 
 
5.7.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów. 
 
  Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej 
powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub 
spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą 
nasypu. 
 
5.7.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów. 
 
  Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2 oraz dokumentacji projektowej. 
 
5.7.3 Zasady wykonania nasypów. 
 
5.7.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
 
  Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
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podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
 
  W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności 
od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do 
wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać 
w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego (o współczynniku K10≤10-5 m/s) ze spadkiem górnej 
powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek 
powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem 
ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥6×10–5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 
jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości  
0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. 
Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% 
według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5.7.3.2 Wykonywanie nasypów na zboczach. 
 
  Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć 
nasyp przed zsuwaniem się przez: 
 

a) wycięcie w zboczu stopni wg punktu 5.9.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

 
  Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie 
stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym. 
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5.7.3.3 Poszerzenie nasypu. 
 
  Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w 
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 
  Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych 
części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 
 
  Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 
  W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 5.9.3.1, poz. d). 
 
  W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. 
 
  Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.7.3.4 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów. 
 
  Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
  Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
 
  W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 
  Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
 
5.7.4 Zagęszczenie gruntu. 
 
5.7.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu. 
 
  Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
 
  Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. Na czas robót szerokość wałów należy zwiększyć po 0,50 m od osi, celem właściwego 
zagęszczenia nasypów na krawędziach. Następnie nadmiar gruntu, po uformowaniu i 
zagęszczeniu nasypów, należy ściąć do wymaganych wymiarów. 
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5.7.4.2 Grubość warstwy. 
 
  Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 
zasadami podanymi w pkt. 5.9.4.5. 
 
  Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt. 3. 
 
5.7.4.3 Wilgotność gruntu. 
 
  Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją: 
 

a) w gruntach niespoistych ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, −2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, −4 % 

 
  Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w pkt. 6.3.2 i 6.3.3. 
 
5.7.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczania. 
 
  W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 
  Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, 
według BN-77/8931-12 [7]. 
 
  Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy  
BN-77/8931-12 [7], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w 
tablicy 4. 
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach. 

Nasyp 
Minimalna wartość Is dla: 

Kategoria 
I 

Kategoria 
II 

Kategoria 
III 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

1,00 
- 

- 
1,00 

- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

0,97 
- 

- 
0,97 

- 
0,95 

 
  Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których 
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 
  Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
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a) dla żwirów, pospółek i piasków: 

 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów – 2,0, 

 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) 
– 3,0, 

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
e) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 
  Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.7.4.5 Próbne zagęszczenie. 
 
  Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 
300 m2, powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się 
grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą 
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkt. 5.9.4.3. 
 
  Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, 
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz 
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
 
  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z 
których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części 
warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.9.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść 
oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
 
5.8 Odkłady. 
 
5.8.1 Warunki ogólne wykonania odkładów. 
 
  Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 
  Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, 
związanych z budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie 
na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
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  Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
 
5.8.2 Lokalizacja odkładu. 
 
  Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty 
te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 
  Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony 
powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 
 
  Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 
 
  Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu 
jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić: 
 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład 
należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy 
zlokalizować poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy 
wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od 
krawędzi wykopu. 

 
  Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 
wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 
Inżyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń 
środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, 
obciążają Wykonawcę. 
 
5.8.3 Zasady wykonania odkładów. 
 
  Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie 
oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej lub ST. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w 
normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o 
wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 
  Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
  Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 



 ZAMKNIĘCIE ORAZ REKULTYWACJA TECHNICZNA 1-SZEJ KWATERY 
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
52

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Inżyniera. 
  Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że 
spełnione są warunki określone w pkt. 5.10.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia 
gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 
nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia. 
 
  Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 
  Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.3 Kontrola wykonania wykopów. 
 
  Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

punkcie 5.3. 
 
6.4 Sprawdzenie wykonania wykopu i dokopu. 
 
  Sprawdzenie wykonania wykopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
i ST. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 
6.5 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów. 
 
6.5.1 Rodzaje badań i pomiarów. 
 
  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
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wymaganiami określonymi w pkt. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji 
projektowej i ST. 
 
  Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

 
6.5.2 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów. 
 
  Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 
 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481:1988 [1], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

 
6.5.3 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu. 
 
  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 
 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5.9.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.9.3.8 i 5.9.3.9, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.5.4 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu. 
 
  Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w pkt. 5.9.1.2 i 5.9.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 
  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 
  Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
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  Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.5.5 Pomiary kształtu nasypu. 
 
  Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 

 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 

 
  Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST oraz w pkt. 5.9.5 niniejszej specyfikacji. 
 
  Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
 
6.6 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu. 
 
  Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2 oraz 5.10 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
 
  Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 pkt. 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
 
  Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu lub nasypu. 
 
  Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica 
ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
 
  Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 
  Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru 
jako różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.10. 
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Jednostkami obmiaru robót przemieszczania i wbudowywania odpadów są 

jednostki zawarte w przedmiarach robót. Objętości wykopów i nasypów będą liczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu lub nasypu. 
Obmiar robót przy przemieszczaniu i wbudowywaniu odpadów wylicza się jako rzeczywistą 
objętość przemieszczonych i wbudowanych odpadów (m3) z profilowaniem skarp do 
rzędnych projektowych i wbudowaniem odpadów w czaszę składowiska. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 pkt. 8. 
 
  Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 pkt. 9.  
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
 
  Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii (odpadach) obejmuje: 
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu. 

 
  Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
 

 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
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technicznej. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
 
[1]. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3]. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
[4]. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[6]. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
[7]. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-02 

WARSTWA IZOLACYJNA GRUNTU 
 
1 WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji podłoża składowiska w ramach 
inwestycji p.n.: „Zamknięcie i rekultywacja  2-giej kwatery składowiska odpadów innych 
niż  niebezpieczne i obojętne w Katowicach przy ul. Żwirowej”. 
  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
  Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem izolacji warstwy rekultywacyjnej od warstwy składowanych odpadów 
za pomocą:  podwarstwę spodnią (dolną) o grubości 25 cm  z odpadów. Dopuszcza się tu 
jedynie odpady o kodach: 01 01 02 (o granulacji poniżej 1 mm), 01 04 09 – iły,  
01 04 12, 01 04 81, jako spełniające warunki słabej przepuszczalności, 
podwarstwę wierzchnią (górną) o grubości 15 cm  z gruntu mineralnego naturalnego o słabej 
przepuszczalności.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt.   
           1.5.  
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2 Materiały do wykonania robót. 

Materiałem do wykonani warstwy izolacyjnej są grunty nieprzepuszczalne gliny lub iły, 
oraz odpady o kodach 01 01 02 (o granulacji poniżej 1 mm), 01 04 09 – iły,  
01 04 12, 01 04 81 

 
2.2.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. 
 
  Materiały do wykonania izolacji poziomej, czaszy składowiska od warstwy śmieci 
powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 
2.3 Składowanie materiałów. 
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2.3.1 Składowanie gruntów. 
 
  Jeżeli grunty przeznaczone do wykonania warstwy izolacyjnej nie będą wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć grunty przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami lub odpadami. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3 SPRZĘT. 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
           pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania izolacji podłoża. 
 
  W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 

a) do wykonania robót ziemnych 
równiarki, koparko-spycharki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. 
odpowiadające wymaganiom ST-02-01. 

 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”   
pkt. 4. 
 
4.2 Transport materiałów. 
 
  Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami  
ST-02-01. 
4.3 Transport gruntu. 
 
  Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2 Zasady wykonywania robót. 

 
Grunt uszczelniający  powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy gruntu powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Na skarpach czaszy grunt należy 
rozkładać ręcznie. 
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  Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie warstwy na skarpie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
  Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy gruntu i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 
  W miejscach niedostępnych dla walców warstwa izolująca  powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 
  Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według  
PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 
Kontrolę zagęszczenia należy wykonać według normalnej próby Proctora lub metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 
  Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność gruntu jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, grunt należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej, grunt należy zwilżyć 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
 
5.3 Roboty przygotowawcze. 
 
  Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji czaszy składowiska, ew. 
usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża. 
 
  Odtworzenie punktów wysokościowych powinny odpowiadać wymaganiom ST-01-01. 
 Przygotowanie podłoża wymaga sprawdzenie poprawności wykonania wyrównania 
warstwy powierzchniowej odpadów, tak aby układany grunt przylegał dokładnie do odpadów. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.3 Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntu 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.  
 
6.4 Badania w czasie robót. 
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6.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy izolującej podaje tablica 1. 
 
 
 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy izolującej. 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy Co 50 m 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna Co 20 m 
4 Spadki poprzeczne*) Co 20 m 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m 
6 Ukształtowanie w planie *) Wg dokumentacji 

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: jw. 

8 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 
6.4.2 Szerokość warstwy. 
 
  Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
 
6.4.3 Równość warstwy. 
 
  Nierówności podłużne warstwy izolującej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [7]. 
 
  Nierówności poprzeczne warstwy izolującej  należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.4.4 Spadki poprzeczne. 
 
  Spadki poprzeczne warstwy izolującejna prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.5 Rzędne wysokościowe. 
 
  Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.4.6 Ukształtowanie osi w planie. 
 
  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
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6.4.7 Grubość warstwy. 
 
  Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 
  Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 
  Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
 
6.4.8 Zagęszczenie warstwy. 
 
  Wskaźnik zagęszczenia warstwy izolującej, określony  
wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 
  Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 
2,2. 
 
  Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia należy badać według  
PN-B-06714-17 [2]. 
 
  Wilgotność gruntu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
6.5 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi. 
 
  Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
 
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy izolujacej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
 
  Cena wykonania 1m2 warstwy izolującej z gruntu nieprzepuszczalnego i odpadów 
obejmuje: 
 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1 Normy. 
 

[1]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[2]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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V SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-03 

WARSTWA FILTRACYJNA 
 
1 WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy filtracyjnej w ramach 
inwestycji p.n.: „Zamknięcie i rekultywacja  2-giej kwatery składowiska odpadów innych 
niż  niebezpieczne i obojętne w Katowicach przy ul. Żwirowej”.”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
  Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy filtracyjnej z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie 
(żwiry, pospółki) wg PN-S-06102 [21] lub odpadów o kodach: 01 04 08, 01 04 13, 10 09 03, 
17 05 08, 19 12 09, 10 01 01, 17 05 04. 
Warstwę filtracyjną wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.4 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2 Rodzaje materiałów. 
 

   Materiałem do wykonania warstwy ochronnej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być naturalna pospółka lub mieszanka żwiru 
6-32 mm, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Dopuszcza się 
wykonanie warstwy z  odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. 
U. 2013 nr 0, poz. 523).W tym wypadku dopuszcza się odpady o kodach: 01 04 08, 
01 04 13, 10 09 03, 17 05 08, 19 12 09, 10 01 01, 17 05 04. 
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2.3 Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1 Uziarnienie kruszywa. 
 
  Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
 

 
 
1-2 kruszywo na dolną warstwę 
1-3 kruszywo na górną warstwę 
 
  Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
 
2.3.2 Właściwości kruszywa. 
 
  Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 
Badania 
według 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 
warstwa 

dolna górna górna dolna górna dolna 

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 
od 2 do 

12 
od 2 do 10 

od 2 
do 12 od 2 

do 10 
od 2 

do 12 
PN-B-06714 -
15 [3]  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5] 10 
PN-B-06714 -
15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-06714-
16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

1 1 1 1 1 1 
PN-B-04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 
od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

- - 
BN-64/8931-
01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 

30 

 
 

45 
 

40 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
 

40 
 

30 

 
 

50 
 

35 

PN-B-06714-
42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-06714-
18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, %(m/m), 
nie więcej niż  

5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714-
19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 

PN-B-06714-
37 [10] 
PN-B-06714-
39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 1 1 1 2 4 
PN-B-06714-
28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

PN-S-06102 
[21] 

 
2.3.3 Materiał na warstwy. 
 
  Na warstwy stabilizowane mechanicznie stosuje się: 
 

 żwir 6/32 mm wg PN-B-11111 [14], 
 kruszywo naturalne 0/32 mm wg PN-B-11111 [14]. 

 
2.3.4 Woda. 
 
  Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3 SPRZĘT. 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 



 ZAMKNIĘCIE ORAZ REKULTYWACJA TECHNICZNA 1-SZEJ KWATERY 
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
66

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót. 
 
  Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo spycharek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
  Ogólne zasady transportu są zawarte w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport materiałów. 
 
  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
  Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót. 
 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2 Przygotowanie podłoża. 
 
  Podłoża winny spełniać wymagania określone ST-02.01 „Roboty ziemne”. 
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 
  Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
 
  Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 



 ZAMKNIĘCIE ORAZ REKULTYWACJA TECHNICZNA 1-SZEJ KWATERY 
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
67

 
5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
 
  Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości 
równej 20 cm, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej tj. 20 cm. Grubość pojedynczo układanych warstw kruszywa naturalnego 
powinna wynosić po zagęszczeniu odpowiednio 20 cm. Każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i lekko dogęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
 
  Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
5.5 Odcinek próbny. 
 
  Nie występuje. 
 
5.6 Utrzymanie warstwy ochronnej. 
 
  Warstwa z kruszywa po wykonaniu, a przed eksploatacją, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, 
gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
 
  Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania obciąża Wykonawcę robót. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
pkt. 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3 Badania w czasie robót. 
 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 
  Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchni a 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki 

2 600 
2 Wilgotność mieszanki 

3 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1, pkt. 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2 Uziarnienie mieszanki. 
 
  Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3 Wilgotność mieszanki. 
 
  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 
  Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4 Zagęszczenie warstwy. 
 
  Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się poprzez jednokrotne 
przejechanie płytą wibracyjną, celem uzyskania jednolitej grubości warstwy. 
 
6.3.5 Właściwości kruszywa. 
 
  Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  
w pkt. 2.3.2.  
 
  Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inżyniera. 
 
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 20 m 
2 Równość podłużna Co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna Co 20 m 
4 Spadki poprzeczne*) Co 20 m 
5 Rzędne wysokościowe *) W przekrojach poprzecznych 

6 
Ukształtowanie krawędzi w 
planie*) 

W przekrojach poprzecznych 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 
6.4.2 Szerokość warstw. 
 
  Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 
 
6.4.3 Równość. 
 
  Nierówności podłużne warstwy ochronnej należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z  
BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
warstwy nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.4.4 Spadki poprzeczne. 
 
  Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
±0,5 %. 
 
6.4.5 Rzędne wysokościowe. 
 
  Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6 Ukształtowanie w planie. 
 
  Oś i krawędzie w planie wykonanej warstwy nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
 
6.4.7 Grubość warstwy. 
 
  Grubość warstw ochronnych nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej  
niż ±10%, 
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6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami. 
 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne. 
 
  Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
  Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż  
5 cm i nie zapewnia właściwej ochrony dla folii, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2 Niewłaściwa grubość. 
 
  Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
 
  Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
 
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
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9.2  Cena jednostki obmiarowej. 
 
  Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 warstwy z kruszywa (lub 
odpadów) stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
 
[1]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[2]. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
[3]. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
[4]. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
[5]. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[6]. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
[7]. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
[8]. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
[9]. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
[10]. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
[11]. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
[12]. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
[13]. PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
[14]. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
[15]. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
[16]. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
[17]. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
[18]. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
[19]. PN-B-30020 Wapno 
[20]. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
[21]. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
[22]. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
[23]. PN-S-96035 Popioły lotne 
[24]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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[25]. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
[26]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
[27]. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
[28]. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
[29]. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
[30]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2 Normy europejskie. 
 
[31]. PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
[32]. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
[33]. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
[34]. PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
[35]. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
[36]. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
[37]. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
[38]. PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 
[39]. PN-EN 1097-10 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie wysokości podciągania wody 
[40]. PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
[41]. PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
[42]. PN-EN 1367-2:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu 
[43]. PN-EN 1367-4:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 
[44]. PN-EN 1367-5:2004 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny 
[45]. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
[46]. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: 

Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 
[47]. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek 
[48]. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych 
[49]. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
[50]. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
[51]. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności 
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[52]. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
[53]. PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
[54]. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
[55]. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
[56]. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

[57]. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

[58]. PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
zawartości muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 

[59]. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

[60]. PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

[61]. PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieni 
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VI SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-04 
WARSTWY REKULTYWACJI BIOLOGICZNEJ 

 
1 WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw humusowych  
z obsiewem trawą wykonywanych w ramach inwestycji pn.: „Zamknięcie i rekultywacja  2-
giej kwatery składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne w Katowicach 
przy ul. Żwirowej”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw rekultywacji biologicznej. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub wierzchowiny humusem w celu zapewnienia 

dobrego wzrostu trawy. 
 
  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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2.2 Rodzaje materiałów. 
 
  Do wykonania warstw humusowych z obsiewem trawą wymagane są następujące 
materiały i komponenty: 
 

 humus pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej, 
 nawozy mineralne, 
 nasiona traw. 

 
2.2.1 Materiał humusowy. 
 
  Materiał humusowy pod realizację biologicznej warstwy humusowej może pochodzić 
z robót budowlanych (ziemia rodzima) prowadzonych na terenie składowiska lub być 
dowieziony z innych miejsc. Materiał przed zastosowaniem musi być oczyszczony z 
odpadów, gruzu, kamieni, korzeni krzewów i drzew, a ponadto spełniać następujące 
wymagania: 
 

 pH 5,6 ÷ 6,5, 
 struktura gruzełkowata – niedopuszczalne są zbrylenia. 

 
2.2.2 Nasiona traw. 
 
  Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023 [1].  
 
 Skład gatunkowy mieszanki traw do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów 
może być następujący: 
 

 na skarpach i wierzchowinie; 
o kończyna biała 
o kostrzewa czerwona 
o mietlica rozłogowa 
o komonica zwyczajna 
o rajgraz angielski 

 
Mieszanka traw winna spełniać następujące wymagania: 

 
 miała odpowiedni skład gatunkowy, 
 była czysta – wolna od nasion obcych, 
 była wolna od chorób pasożytniczych i kryptogamicznych, 
 posiadała gwarancję braku konianki i zarazy, 
 posiadała dużą siłę kiełkowania – nasiona jednoroczne. 

 
  Gotowa mieszanka traw musi być zapakowana w worki papierowe o wielkości 
umożliwiającej transport 10 kg w jednym worku. Każdy worek musi być opatrzony etykietą 
zawierającą informacje o procentowym składzie gatunkowym mieszanki traw, klasie, 
numerze normy, wg. której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 
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2.2.3 Nawozy mineralne pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej. 
 
  Nawozy mineralne stosowane będą minimum 2 tygodnie przed siewem nasion traw. 
Nawozy muszą być zapakowane z podaniem składu chemicznego (zawartość azotu, fosforu 
i potasu). W czasie transportu i przechowywania nawozy mineralne muszą być chronione 
przed wilgocią powodującą ich zbrylanie. 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót. 
 
  Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

 ciągnik kołowy 40-50 KM, 
 pług do orki, 
 brona talerzowa, 
 wał łąkowy. 
 równiarek albo spycharek do rozkładania humusu 

 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2 Transport materiałów. 
 
4.2.1 Transport nasion traw. 
 
  Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  
 
4.2.2 Transport humusu. 
 
  Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
4.2.3 Transport nawozów. 
 
 Nawozy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
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5 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2 Humusowanie. 
 
  W miejscach wykonania biologicznej warstwy rekultywacyjnej rozłożyć warstwę 
glebotwórczą - humusu o grubości 1,4 m na wierzchowinie oraz 0,4 m na skarpach. 
Dopuszcza się tu do wykorzystania kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 
się do wykorzystania) o kodzie 19 05 03. Korzystnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie tu 
kompostu wytwarzanego na Kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach 
 Humusowanie skarp powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej 
dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 
cm.  
 
5.3 Obsianie nasionami traw  
 

  Nasiona Rekultywację biologiczną należy przeprowadzić w kilku krokach 
czasowych: 

 

I. Krok pierwszy. Obsiew zadarniający. 

Warstwę glebotwórczą należy jak najszybciej obsiać mieszanka traw wraz z roślinami 
osłonowymi. Wysiew nasion można prowadzić w miesiącach kwiecień – maj, lub we 
wrześniu. 
Projektuje się następującą mieszankę zadarniającą: kostrzewa czerwona - 40%, mieszanina 
różnych traw (koniczyna biała, kupkówka pospolita, wiechlina łąkowa, itp.) - 40%, rzepik jary 
bądź ozimy  
(w zależności od terminu wiosna lub jesień) – 20%. Rzepik spełni tu dodatkową rolę – nie 
dopuszcza do zachwaszczenia i pochłania duże ilości wód opadowych. Norma wysiewu to 
ok. 100 kg/ha. Po wysiewie teren zabronować, a następnie ucisnąć walcem gładkim. 

II. Krok drugi. Pielęgnacja. 

W następnych dwóch latach stosować nawożenie nawozem mineralnym, wysiewanie 
uzupełniające dwukrotnie w ciągu roku (wiosna, lato). 

W tym czasie nastąpi osiadanie warstwy glebotwórczej jak i całego składowiska, 
utwardzenie  
i wzmocnienie warstw kompostu dzięki oddziaływaniu warstw darniowych o mocnym 
systemie korzennym. Pozwoli to po trzech latach przystąpić do kroku trzeciego. 

 

III. Krok trzeci. Nasadzenie roślinności wysokiej. 

Projektuje się obsadzić wierzchowinę obydwu kwater wierzbą wiciową oraz krzewami 
bzu czarnego. 

Wierzba wiciowa posiada bardzo dobry właściwości adaptacyjne do prawie każdego 
rodzaju gruntu. Posiada ona duże zdolności absorbowania miogenów oraz wody. Naturalny 
tropizm korzeni spowoduje ukierunkowanie ich w warstwie glebotwórczej. 

Nasadzenia wierzby wiciowej należy dokonać na terenie całej wierzchowiny, bez 
części centralnej,  
w rzędach w układzie mijankowym (w szachownicę), w rozstawie co 5m. Do wykonania 
takich nasadzeń potrzeba około 750 sadzonek dla kwatery 2-giej oraz około 1000 sadzonek 
dla kwatery 3-ciej. 
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W centralnej części wierzchowiny należy nasadzić w luźnych kępach bez czarny, pozyskany 
z dziko rosnących krzewów. 
Przez okres trzech następnych lat należy kontrolować stan sadzonek wiosną i jesienią oraz 
martwe sadzonki zastąpić nowymi. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2 Kontrola jakości humusowania i obsiania. 
 
  Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 
traw. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
 
  Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) powierzchni warstwy rekultywacji 
biologicznej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT  
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
 
  Cena wykonania m2 warstwy rekultywacji biologicznej: 
 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy humusu 

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 nawożenie Azofoską, 
 wyrównanie ułożonej warstwy humusu do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 dostarczenie nasion traw, ich wysiew i pielęgnacja, 
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 utrzymanie warstwy. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
[1]. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
[2]. PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83. Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
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VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-01 
WYKONANIE  POCHODNI  

 
1 WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem głowic studni do ujmowania gazu 
składowiskowego wraz z pochodniami do jego termicznego przetwarznia w ramach 
inwestycji p.n.: Zamknięcie i rekultywacja  2-giej kwatery składowiska odpadów innych 
niż  niebezpieczne i obojętne w Katowicach przy ul. Żwirowej 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
  Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ułożeniem dróg dojazdowych i platformy rozładowczej. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
1.4.1 Pochodnia do spalania gazu składowiskowego – urządzenie do termicznego 

przetwarzania gazu składowiskowego 
1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Rodzaje materiałów. 
 
  Materiałem do wykonania pochodni są rury stalowe o średnicach DN165, DN60, 
DN51.  Do budowy palnika zastosowano rury ze stali kwasoodpornej odpornej na wysokie 
temperatury o średnicy DN139,7mm.  
W pochodni zastosowano armaturę odcinającą w postaci przepustnicy DN50 PN10 do 
biogazu oraz przerywacz dwukierunkowy deflagracji DN50. Do budowy konstrukcji należy 
stosować kątowniki stalowe ocynkowane oraz blachę stalowa ocynkowana o grubości min. 
5mm.  
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Materiał do wykonania pochodni musi być zgodny z dokumentacją projektową oraz normami,  
konstrukcja pochodni z rur stalowych, armatura stalowa kwasoodporna, konstrukcja palnika 
przystosowana do wysokich temperatur.  
 
2.3  Wymagania dla materiałów. 

Zastosowane materiały musza być zgodnie z dokumentacją projektową, normami i 
aprobatami technicznymi. 
 

3 SPRZĘT. 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót. 
 
  Wykonawca przystępujący do wykonania głowic wraz z pochodniami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

d) Szlifierek kątowych, nożyc do lach,  
e) Gwintownic 
f) Spawarek 
g) Agregatów prądotwórczych 

 
4 TRANSPORT. 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
  Ogólne zasady transportu są zawarte w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport materiałów. 
 
Rury i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien 
być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza  
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości  
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej  
powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas  
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  
uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz  
rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 
transporcie drogowym i wytycznych producenta materiałów.  

 
5  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót. 
 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2 Przygotowanie podłoża. 
 
  Podłoża winny spełniać wymagania określone ST-02.01 „Roboty ziemne”. 
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5.3 Wykonanie pochodni do spalania gazu składowiskowego.  
 

Pochodnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonym 
rysunkiem pochodni. Przy użyciu gotowych elementów zespawanych na miejscu 
budowy lub warsztacie.  

 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość i stan 
dostarczonych materiałów i przedstawić je Inżynierowi w celu akceptacji.  
 
6.3 Badania w czasie robót. 
Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających podczas prób końcowych zgodny z 
normami.   
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
 
  Jednostką obmiarową jest sztuka (komplet) wykonanej głowicy studni wraz z 
pochodnią odgazowania.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2  Cena jednostki obmiarowej. 
 
  Zakres czynności objętych ceną jednostkową szt. (komplet)  wykonanej głowicy 
studni wraz z pochodnią obejmuje: 
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 prace pomiarowe, 
 wykonanie kompletnej głowicy odgazowania wraz z pochodnią  
 przeprowadzenie pomiarów i prób prawidłowego działania głowicy wraz z pochodnią, 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
ZN- G- 3150: Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe  
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Oraz  
inne obowiązujące PN.  
PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury  
PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki  
PN-EN 1555-3:2004/A1:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki  
PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura  
PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność do stosowania w systemie  
PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa  
PrPN-M-34505 Instalacje gazowe -- Próby wytrzymałości i szczelności. 


