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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 

            ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE WYMAGANIA OGÓLNE – B 00.00 

        ROBOTY DROGOWE – D 01.00 

                                              ROBOTY SANITARNE - S 02.00 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU AKADEMII MORSKIEJ W RZĘDNYCH 

ULICY JAROWITA 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 

UL. WAŁY CHROBREGO 1-2 
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B – 00.00.   - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia tj. „Przebudową 
zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją 
techniczną w rzędnych ulicy Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz 
dróg dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 
w Szczecinie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
związanych z zakresem robót wymienionych w punkcie 1.1.: 
 

- przebudowa parkingów i dróg wewnętrznych wg zakresu szczegółowo określonego D.T., 
łącznie z: 
— niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni 

zabudowy, osi itp., wyznaczeniu poziomów, 
— inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 
— ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy 

akceptacji Projektanta. 
 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez 
Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych:  

 
1.3.1. Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę, 

1.3.1.1. Roboty przygotowawcze, 
1.3.1.2. Roboty ziemne. 
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1.3.2.  Grupa 452 Zagospodarowanie terenu 
1.3.2.1. Wytyczenie osi i punktów wysokościowych, 
1.3.2.2. Roboty drogowe, 
1.3.2.3. Roboty drogowe – chodniki, 
1.3.2.4. Roboty drogowe – obrzeża. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.0 Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
 
1.4.1 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.2 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby 
przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w umowie. 

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny 
wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4 Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 

1.4.5 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.7 Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników 
i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy  w realizacji Robót. 

1.4.8 Personel Zamawiającego - Personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 

1.4.9 Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni 
następcy każdej z tych osób. 

1.4.10 Polecenie - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.12 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz  
z rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.13 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w kontrakcie. 
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1.4.14 Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 
1.4.15 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.16 Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni 

następcy tej osoby. 
 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 

 
Wykonawca, zobowiązany jest wykonać i uwzględnić koszty: 
 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie oraz zabezpieczeniami wynikającymi 

z BHP i p. pożarowych wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez 
Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

1.5.2. badania gruntów i wszelkie inne niezbędne badania laboratoryjne wymagane SST 
w obrębie przedmiotu robót, przez uprawnionego geologa lub uprawnione laboratorium, 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.sierpnia 2002 r. – Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256), chyba że 
umowa szczegółowa określi inne warunki. 

1.5.3.  podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb placu 
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania 
zaplecza budowy w okresie zimowym, chyba że umowa szczegółowa określi inne warunki. 

1.5.4. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia 
nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

1.5.5.  oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich 
nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 

1.5.6.  napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
1.5.7.  naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
1.5.8.  usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również  wytyczenie granic terenu 

budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowanego terenu, 

1.5.9.  wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej 
(w dwóch egzemplarzach) 

1.5.10. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 

1.5.11. wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz 
z kosztami przyjętej technologii, 

1.5.12. zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych 
i przepisami bhp, 

1.5.13. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
1.5.14. oczyszczania i niwelacji terenu, 
1.5.15. wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli 

i elementów kolidujących z wykonaniem przedmiotu zadania w tym cięcie asfaltu , segregacji 
i wywiezienia gruzu, wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z wykopów a także 
odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o odpadach, 

1.5.16. w razie konieczności i ustaleniach wewnętrznych wykonywania przez autoryzowany 
serwis producenta elementów technologicznych przedmiotu zadania wg zaleceń i warunków 
gwarancji producenta 

1.5.17. zakupienie i założenie książek obiektów, 
1.5.18. opłat związanych z odbiorem przyłączy i instalacji wewnętrznych w razie konieczności 

ingerencji w instalacje obiektów sąsiednich w budynkach, przy jednoczesnej akceptacji 
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Zamawiającego na piśmie, koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad 
robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych 
w trybie ustawowym o zamówieniach publicznych oraz robót związanych z wykonawstwem 
sieci i przyłączy wykonywanych przez dostawców mediów, w tym: UM–WIM, SEC, TP S.A., 
TELETON, ENEA S.A. oraz innych, biorących udział w realizacji inwestycji, 

1.5.19. wykonanie trwałych napisów poprzez tabliczki informacyjne lub słupki określające 
usytuowanie elementów instalacji w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

1.6. Przekazanie placu budowy 
 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi 
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze Specyfikacją 
techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, 
niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa 
się z: projektu budowlanego wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych 
projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 

Wykaz dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa zagospodarowania terenu wraz 
z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną remontu 
placów, parkingów oraz dróg dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej 
przy Wałach Chrobrego 1-2 w Szczecinie. 
   

Numer 
tomu 

Nazwa Dokumentacji branża 
faza  

projektu 

1 PBW DROGI Budowlana PBW 

1 PBW KANALIZACJA DESZCZOWA Sanitarna PBW 

1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony 
z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inwestora, 
tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności 
i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną chyba, że umowa szczegółowa przedmiotu zadania rozwiązuje ten pkt. 
STWiOR w odrębny sposób  

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 
wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 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 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 
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nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej 
do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były 
w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymania nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora. 

1.15. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 

- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna , 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 
- dokumentacja techniczna . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania do zatwierdzenia 
przez Inwestora. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
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Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych 
z : 
 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, (ustawa nałożyła obowiązek 

znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 
oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną”. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w sprawie systemów oceny 
zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 

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. Jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inwestora. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym przez Inwestora lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 
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uzyska wstępną zgodę od Inwestora a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu 
i przedłoży je Inwestorowi. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca 
powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych 
badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora 
i Projektanta. 
Powyższe dotyczy materiałów tj : materiały instalacyjne łącznie z wyborem urządzeń tj: np. stacje 
cieplne , urządzenia ceramiki sanitarnej. Zasady obowiązują także dla branży budowlanej 
i elektrycznej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu 
technicznego na zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. 
Zawsze wcześniej należy uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego 
zastosowania materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie. 

Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 

- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie Zamawiającego po uprzedniej akceptacji 
przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji 
i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat 
tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST 
lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inwestora, 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami 
odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania, jakości 
i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inwestora dyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inwestora, w terminie określonym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inwestora zostaną 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy szczegółowej, 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz poleceniami Inwestora, Inspektora nadzoru 
i Kierownika budowy. 
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ, STWiOR, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami 
określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie 

z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW 
i akceptowanym przez Zamawiającego, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
 sposoby przestrzegania zasad BHP 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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 metodę magazynowania materiałów 
 sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statys tycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski 
Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla 
Inwestora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie Inwestorowi ich wyniki do akceptacji. 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 
lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań 
dostarczanych przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor 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 techniczną 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Inwestor może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do 
przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, tzw.: znak CE, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi 
STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. 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 dotyczyć 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 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 Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, zgodna z protokołem przekazania placu 

budowy, 
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 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

technicznej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 daty odbiorów robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą każdorazowo 
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inwestora. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 
zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2. następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
protokoły przekazania terenu budowy 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno+prawne, 
umowy z podwykonawcami, 
protokoły z narad i ustaleń, 
szkice i operaty geodezyjne, 

 korespondencję na budowie . 

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

 Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

8.2  Odbiór robót zanikających i podlegających 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. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 2 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 techniczną, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inwestora w sprawie uczestnictwa 
w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 

8.3   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót 
ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do 
umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inwestora o uczestnictwo 
w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 

8.4  Odbiór końcowy 

8.4.1.  Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o 
których mowa w pkt. 8.4.2. Odbiór końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacja projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego 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 robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja 
powykonawcza, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów technologicznych, 
  protokoły szczelności przewodów sanitarnych, 
 dzienniki budowy, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
 opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

przekazania i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia 

terenu, 
 oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej min 3 egz., 
 protokoły odbioru robót częściowych, 
 protokoły włączeń sieci do sieci istniejącej w razie konieczności ingerencji 

powykonawczej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego 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 sporządzając 
protokół konieczności. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół częściowego 
odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót, wykonane wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru 
, a Inwestor potwierdza kwoty do wypłaty. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. 
Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami), 

10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami), 

10.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 

10.5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650), 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU AKADEMII MORSKIEJ W RZĘDNYCH 

ULICY JAROWITA 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 

UL. WAŁY CHROBREGO 1-2 

 

ROBOTY DROGOWE – D 01.00 
 
DZIAŁY: 
D.M. – 02 .00. 00 - ROBOTY ZIEMNE 

D.M.  - 02.01.01 - WYMAGANIA OGÓLNE  

D.M. -  02.01.02 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III-IV KATEGORII                     

  
D.M. – 03 .00.00 - ELEMENTY DRÓG 

D.M. - 03.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE   

        D.M. - 03.02.01 - CHODNIKI Z KOSTEK BETONOWYCH I GRANITOWYCH 

        D.M. - 03.03.01 - OBRZEŻA BETONOWE  

D.M. – 04 .00 .00 - INNE ROBOTY - 

D.M. - 04. 01.01 - PARKINGI I DROGI WEWNĘTRZNE 

DM. – 04.04.02 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przedmiotem zamówienia: Przebudowa zagospodarowania 
terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną 
w ulicy Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg 
dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 
w Szczecinie  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi w poszczególnych branżach robót budowlanych. 

1.2. Przedmiot ST 

Niniejsze specyfikacje stanowią część dokumentacji technicznej na wykonanie ww. robót.  

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.3.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.3.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.3.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.3.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.3.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 

1.3.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.3.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inwestora. 

1.3.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
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1.3.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.3.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 
i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

 

1.3.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.3.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.3.18. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.3.19. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.3.20. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.3.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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1.3.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.3.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, estakada, rurociąg itp. 

1.3.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.3.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.3.26. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.3.27. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.3.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inwestora. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty i składa się z Projektu 
budowlano— wykonawczego i Przedmiaru Robót. 

Projekt budowlano—wykonawczego jest elementem dokumentacji przetargowej i zostanie 
przekazany po przyznaniu Kontraktu. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

1 -Specyfikacje Techniczne 
2 - Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i t 
p., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inwestora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca 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. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy przy obecności 
przedstawiciela właściciela uzbrojenia. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inwestora. 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 Inwestora. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym "planem bioz". 

Plan bioz ma być sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. opublikowanego w Dz.U. nr 120 póz. 1126. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć powyższe roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień 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 Inwestora. 
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Zatwierdzenie partii 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 ST w czasie 
postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inwestorowi. 
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. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora 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 Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a)  Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)  Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem 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 Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.  
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Roboty drogowe prowadzone są przy zastosowaniu materiałów określonych poprzez 
dokumentację techniczną 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora 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 przepisami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

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, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Dane ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora . 
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 Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach, przepisach i wytycznych wskazanych przez Inwestora. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora 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. 
 
5.2. Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 
 
5.2.1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby 
nie została naruszona struktura gruntu. 
5.2.2. Odwodnienie wykopu w razie konieczności, należy realizować przy użyciu igłofiltrów , 
gdyż inny sposób może prowadzić do rozluźnienia gruntów piaszczystych : zgodnie z opinią 
geologiczną może nastąpić na skutek niekorzystnych warunków hydrologicznych  
uplastycznienie gruntu IL = 0,25 do IL = 0,65  wg: „Dokumentacji geologiczno – 
Inwestorskiej” do celów projektowych dla Przebudowy zagospodarowania terenu wraz 
z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną w ulicy Jarowita 
w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg dojazdowych przy Zespole 
budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2  w Szczecinie co określone 
będzie poprzez protokół konieczności robót dodatkowych  
5.2.3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu 
przed wpływami atmosferycznymi. 
5.2.4. Odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji deszczowej należy prowadzić 
z użyciem zestawów igłofiltrowych , czas pracy i zakres określa inspektor nadzoru wraz 
z Inwestorem za pośrednictwem protokołu na roboty konieczne dodatkowe. 
5.2.5. Odwodnienia należy przewidzieć tam gdzie zaistnieje konieczność zastosowania 
zestawów igłofiltrowych z jednoczesnym zabezpieczeniem obiektów istniejących, : należy 
zabezpieczyć poziom piwnic izolacją przeciwwilgociową i wodoszczelną lokalnie tam gdzie jest 
niebezpieczeństwo słabej izolacji przeciwwilgociowej budynków istniejących. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia 
dodatkowych zabiegów związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności.5.3.1.a) Studnie 
fundamentowe – wykonanie studni za pomocą rur o średnicy 100 cm , osadników 
i separatorów o średnicy 200 cm zgodnie z projektem instalacji deszczowej. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. Źródła, wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / 
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.4. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 

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 wykonania 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 i 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.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), zaakceptowanego 
przez Inwestora, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;  
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. 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 i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor 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, wytycznych, 
przepisach oraz normach wskazanych przez Inwestora. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor 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 ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

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

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm wskazanych 
do stosowania przez Inwestora. W przypadku, gdy wskazane normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
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6.5. Raporty z badań 

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

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor, 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. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. 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 dotyczyć 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 Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inwestora, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan   pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających  
ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy. 

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (6.8.1) - (6.8.3) 
następujące 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. 

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek ż dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonanie zlecenia nie wymaga wykonania obmiaru. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór 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 Inwestor. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora 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. 
W toku odbioru końcowego 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 końcowego. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,  
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót, 
wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a Inwestor 
potwierdza kwoty do wypłaty. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B 00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu określony kosztowo w trakcie obustronnych 
negocjacji inwestorskich. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
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(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszelkie koszty związane z wymienionymi powyżej czynnościami obciążają 
Generalnego Wykonawcę mimo, że przy  zajęciach stroną jest Inwestor. 
W myśl umowy czynności te związane z wykonaniem robót są częścią składową zlecenia 
podstawowego. 
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Zakres robót objętych ST 
 

 

 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 

 
 
 

 

D.M - 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
D.M - 02.01.01. Wymagania ogólne 
D.M - 02.01.02. Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. 
 
D.M - 03.00.00. ELEMENTY DRÓG 
D.M - 03.01.01. Krawężniki betonowe 
D.M - 03.02.01. Chodniki z kostek betonowych i granitowych 
D.M -  03.03.01.  Obrzeża betonowe 
 
D.M - 04.00.00. INNE ROBOTY 
D.M - 04.01.01. Parkingi i drogi wewnętrzne 
D.M - 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Załącznik nr 12 do SIWZ 
Roboty budowlane związane z przebudową parkingu przy Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie od strony ul. Jarowita 

- zapewnienie dojazdu samochodom straży pożarnej. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

35 

D.M-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych związanych z budową dróg w obrębie zadania: Przebudowa zagospodarowania 
terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną w ulicy 
Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg dojazdowych przy Zespole 
budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2  w Szczecinie  
 
1.2.   ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji technicznej przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.    ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy dróg.  
a) wykonanie wykopów z przerzutem poprzecznym (wbudowanie gruntu w nasyp) w gruntach 

kat. III-IV, 
b) wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład, 
c) wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów oraz z dokopu. 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 

Is = Pj/Pds 
 

gdzie: 

Pj - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]. 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, 
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zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3]. 

 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D.M-00.00.00. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST B-00.00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy 
zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  
 
2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
określenie gruntu zgodne z rozpoznaniem geologicznym 
 
2.1.   PODZIAŁ GRUNTÓW 
 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie 
naturalnym oraz współczynników spulchnienia. Podział gruntów pod względem przydatności do 
budowy nasypów podano w ST , p,2.2 Tablica 1 
 
2..2.   ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  
 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar gruntów przydatnych powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko na 
polecenie lub za zezwoleniem Inwestora. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inwestora. 
Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów (gdyby takie pojawiły się podczas wykonywania 
robót, czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. Inwestor może nakazać 
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pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Zawartość siarczanów jako SOS nie powinna przekraczać 1% w warstwach gruntów i innych 
materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu konstrukcji 
z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego 
można odstąpić, o ile zostaną przeprowadzone czynności, zaaprobowane przez Inwestora, 
mające na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw wykonanych 
z zastosowaniem cementu. 

 
Tablica l.    Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 

 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka 

gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w 

stanie naturalnym 

Narzędzia i materiał 

do odspojenia 

gruntu 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w % od 

pierwotnej objęt. (1) 

  kN/m3 t/m3   

1 2 3 4 5 6: 

1.  Piasek suchy bez spoiwa.  15,7 1,6 szufle i łopaty  5-15 

  Gleba uprawna.  11,8 1,2   5-15 

2  Piasek wilgotny.  16,7 1,7 łopaty niekiedy motyki 
lub oskardy  

13-23 

  Piasek gliniasty, pył.  17,7 1,8   15-25 

  Gleba uprawna z darniną lub 
korzeniami grubości do 30 
mm.  

12,7 1,3   15-25 

  Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem 
tłuczniem lub odpadkami 
drewna.  

16,7 1,7   15-25 

  Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty.  

16.7 1.7   15-25 

3  Piasek gliniasty, pył.  18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym użyciem 
drągów stalowych  

20-30 

  Nasyp zleżały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna.  

18,6 1,9   20-30 

  Glina, glina pylasta zwięzła i 
ił wilgotne, bez głazów.  

19,6 2,0   20-30 

 

(1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed 

ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
3.    SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, 
jak też w czasie odspajania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inwestora. Wykonawca powinien wykonywać roboty 
ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami ST. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inwestor poleci 
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usunąć z terenu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. Szczegółowe wymagania dla sprzętu 
określają ST D.M-00.00.00. i D.M-02.03.01. 
 

4.    TRANSPORT 
 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe 
poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania 
w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególność w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do 
oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.    ODWODNIENIE 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 zapewniają 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 władzami. 
 

5.2.    ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6.    KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT 
 

6.1.    ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 
w ST B-00.00. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
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Kontrole robót prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz 
w OWRB. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
i dostarczać kopie ich wyników do Inwestora. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót. 
Inwestor może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki 
badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor może polecić Wykonawcy lub niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi specyfikacjami. 
Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
 
6.2.   BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
6.2. l. DOKUMENTY KONTROLNE 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 
—     dziennika laboratorium Wykonawcy, 
—     dziennika budowy 
protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA – opisać metody odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w p. 6 oraz z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
—     właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
—     właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.3.    BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO 
 
6.3.1.       CEL I ZAKRES BADAŃ 
 
Badania omówione w tym punkcie specyfikacji mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie 
elementy korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami oraz wskazówkami Inwestora. Sprawdzenia dokonuje Inwestor na podstawie 
dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz 
wyrywkowych badań wykonanych losowo w punktach po zakończeniu budowy korpusu 
ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie: 
a) dokumentów kontrolnych 
c) spadków podłużnych korpusu 
d) zagęszczenia gruntów 
e) wykonania i umocnienia skarp 
f) odwodnienia Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę 
w obecności Inwestora. 
 
6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH 
 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
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a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających stąd zmian technologicznych 
w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
b) dzienników budowy 
c) dzienników laboratorium Wykonawcy 
d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 
robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie 
wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz 
stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz 
z wartościami średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny 
zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 
 
6.3.3.SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOŚCI KORPUSU 
ZIEMNEGO 
Sprawdzenie przeprowadza się za pomocą taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów 
i poziomicy, w odstępach co 50 metrów na prostych, co 10 metrów na łukach o promieniu 
mniejszym niż 100 metrów, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 
określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 
—     pomiar szerokości korpusu ziemnego 5 cm 
—     pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego       +1 cm i - 3 cm 
—     pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 
określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 
—     pomiar równości korony korpusu 3 cm 
—     pomiar równości skarp 5 cm. 
 
6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKÓW PODŁUŻNYCH TRASY DROGOWEJ 
 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusu. Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm 
i -3 cm. 
 
6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW 
 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 
gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrolę 
zagęszczenia gruntów w górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza się wg metod 
i zasad określonych w ST, punkty 5.2.3.4 i 6.3.3 w poniższej ST . 
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 
się w następujący sposób: 
a) Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia 
lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych dla 
danego odcinka. 
b) Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli 
spełnione będą warunki: 
Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane 
lub 
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lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane 
a także 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia wymagania sformułowane 
w ST w p.5.2.i p.5.2.3.4) oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5 % (Is) lub 
10 % (lo) od wartości wymaganej. 
 
6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP 
 
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić kontrolując zgodność pochyleń 
z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz 
równości skarp podano w pkt. 6.3.3. 
 
6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA 
 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów wg punktu 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych 
elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót ziemnych nie jest wymagany przy wykonywaniu zlecenia podstawowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym 
przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 
sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół częściowego 
odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót, wykonane wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a Inwestor 
potwierdza kwoty do wypłaty. 
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D-02.01.02. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III - IV KAT. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach 
III - IV kategorii związanych z przedmiotem zamówienia: Przebudowa zagospodarowania terenu 
wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną w ulicy Jarowita 
w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg dojazdowych przy Zespole 
budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2  w Szczecinie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych (kat. III - IV) w czasie wykonywania robót określonych w pkt 1.1  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia zostały podane ST D.M-02.01.01. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST D.M-02.00.01. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak też w czasie odspajania i transportu. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu 
określono w  ST D.M-02.00.01. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w  ST D.M-02.00.01. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych 
w p. 5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
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ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów 
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie 
gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile Inwestor dopuści czasowe 
składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. Ustalenia dotyczące odwodnienia wykopów 
określono w ST D.M-02.00.01.  
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is 
podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych. 

 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

1 2 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 

Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót ziemnych 0,97 

 
5.3. 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 m. 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 nawierzchni korpusu; Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 
ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 
 
5.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW 
 
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 dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu 
nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
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: 
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a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający 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 p. 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych) 
i sprawdzone przez Inwestora. Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Projektowej 
i pomiarach w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru określono w ST D.M-02.00.01. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół częściowego 
odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót, wykonane wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a Inwestor 
potwierdza kwoty do wypłaty. 
 
— prace pomiarowe 
— wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania, 
— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową 
— zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
— przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
— wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy na odległość do 2 km. 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Spis przepisów związanych podano w ST D.M-02.00.01. 
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D.M. 03.00.00. ELEMENTY DRÓG 

D-03.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

D-03.02.01. CHODNIKI Z KOSTEK BETONOWYCH 

D-03.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 
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D-03.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
1.    WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru krawężników betonowych związanych z przedmiotem zamówienia: Przebudowa 
zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją 
techniczną w ulicy Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg 
dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 
w Szczecinie 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem krawężników 
betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i bez w ławie zwykłej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu 
krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem i bez i obejmują: 
a) wykonanie ławy betonowej z oporem 10x25x35 cm 
b) ustawienie krawężników wystających 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 
c) wykonanie ławy betonowej zwykłej 10x20 cm 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt.  
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla 
wysokości i szerokości. Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać następujących wartości: wklęsłość 
lub wypukłość powierzchni krawężników 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na 
górnej powierzchni są niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na 
pozostałych powierzchniach: 
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max. liczba 2, 
max. długość 20 mm, 
max. głębokość 6 mm. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inwestor może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój 
koszt. 
2.2. CEMENT 
 
Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niż 35 oraz na 
podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 
 
2.3. WODA 
 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
 
2.4. MASA ZALEWOWA 
 
nie występuje 
 
2.5. ŻWIR 
 
nie występuje 
 
2.6. TŁUCZEŃ 
 
nie występuje 
 
2.7. BETON 
 
Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo,-
piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
 
Zasady transportu materiałów podano w ST D-00.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta pod ławy 
 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. 
 
5.2. Ławy 
 
Ławy betonowe z oporem o wym. 10x25x35 cm i ławy zwykłe o wym. 10x20 cm  wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
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wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251. 
 
5.3. Ustawienie krawężników 
 
Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej lub piaskowej. Grubość warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 3 
cm po zagęszczeniu. Krawężniki uliczne stanowią ograniczenie drogi dojazdowej. Różnica 
wysokości miedzy krawężnikami a nawierzchnia dojazdów wynosi na parkingach 12 cm, 
natomiast na dojeździe nr 1 wzdłuż budynku od 5 do 10 cm  
 
5.4. Krawężniki 
 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 10 cm . Niwelacja podłużna krawężnika 
powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni zatok i obejścia. Ściana krawężnika od 
strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do roboty 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 
możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową ustaleniami zawartymi w punkcie 5 
niniejszej ST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót 
podanych w ST pkt 6.3. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót 
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
6.3. Kontrola po wykonaniu robót 
 
6.3.1. KONTROLA ŁAW 
 
Przy wykonaniu law badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 0.5 cm na całym odcinku. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na cały odcinek ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
dla szerokości ławy ±20% szerokości projektowanej. 
c) Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi ± 
20% szerokości projektowanej. 
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d) Równość górnej powierzchni ław 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na całym 
odcinku ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
e) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm na 
100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE LINII KRAWĘŻNIKÓW 
 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ±0.5 cm na 
cały odcinek krawężnika. 
 
6.3.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKÓW 
 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej 
może wynosić ±0.5 cm na całym odcinku badanego niwelacją ciągu krawężnika. 
 
6.3.4. RÓWNOŚĆ GÓRNEJ POWIERZCHNI KRAWĘŻNIKÓW 
 
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na całym odcinku krawężnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. Odbiór robót może być 
dokonany, jeśli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru krawężnika betonowego jest 1 m (metr). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór krawężników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór krawężników powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół częściowego 
odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót, wykonane wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a Inwestor 
potwierdza kwoty do wypłaty. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. NORMY 
 
1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
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5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN-88/B30003 Cement murarski. 
10. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki. 
12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
           BN-84/6774-02 
           BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania. 
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/łamane do nawierzchni 

drogowej. 
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
16.      BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
17.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

chodnikowe. 
18.    PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 
  
19.  KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBD i M "Transprojekt", 
Warszawa 1979 -1982 
20.  Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r 
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D-03.02.01. CHODNIK  Z  KOSTKI   BETONOWEJ i KOSTKI GRANITOWEJ 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru chodników z kostki betonowej kolor związanych z przedmiotem 
zamówienia: Przebudowa zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej 
zgodnie z dokumentacją techniczną w ulicy Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, 
parkingów oraz dróg dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach 
Chrobrego 1-2 w Szczecinie  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako część dokumentacji 
technicznej przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem konstrukcji 
chodnika z kostki betonowej kolor grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 
z wypełnieniem spoin mieszanką cementowo—piaskową 1:4, na podbudowie z gruntu 
rodzimego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonanie chodnika z kostek betonowych 
grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (wg ST D-04.02.01.). 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
1.4.1. Obramowanie chodnika - umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeży 
betonowych ogrodowych. 
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji 
chodnika. 
1.4.3. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
pod chodnik. 
1.4.4. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne„ 
 
2. MATERIAŁY 
 
Istnieje możliwość wariantowego zastosowania materiałów spełniających  warunki projektowe. 
Przed podjęciem zamiany należy bezwzględnie uzyskać akceptację Zamawiającego i zgodę 
Projektanta. 
 
2.1. KOSTKA BETONOWA 
Przy budowie chodnika pomiędzy budynkiem Akademii a drogą dojazdową nr 1 należy 
zastosować betonową kostkę drogową kolor, gat. l, grubości 8 cm. Dopuszcza się kostkę " fala" 
22,5/11.25 cm o tej samej grubości. Natomiast chodnik na terenie zielonym należy wykonać z 
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kostki granitowej. Pomiędzy nawierzchnia z kostki granitowej a obrzeżem ogrodowym należy 
ułożyć kostkę typu cegła kolor wg rysunków D.T. Część ścieżek należy pozostawić jako 
nawierzchnie ziemne. 
 
2.1.1. WYMAGANIA 
 
Wytrzymałość kostki betonowej na ściskanie min. 50 MPa ; odporność na mróz (min. 25 cykli 
rozmrażania i zamrażania) i na sól. 
 
2. 1.2. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW KOSTEK BETONOWYCH 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki betonowej wynoszą ± 3 mm dla długości i szerokości 
oraz ±5 mm dla wysokości. 
 
2.1.3. SKŁADOWANIE 
 
Kostka betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym kostka poszczególnych typów i kolorów należy 
układać oddzielnie. 
 
2.1.4. KONTROLA 
 
Do każdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
2.2 CEMENT 
 
Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 
Cement użyty do wytwarzania zaprawy 
cementowo-piaskowej do zalania chodników powinien odpowiadać PNM58/B-30001. 
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie 
rozładunku każdej dostawy można dokonać po 
przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek 
badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości 
cementu wg PN-88/B-04320. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.3. WODA 
 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" 
i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
 



   

 

Załącznik nr 12 do SIWZ 
Roboty budowlane związane z przebudową parkingu przy Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie od strony ul. Jarowita 

- zapewnienie dojazdu samochodom straży pożarnej. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

53 

2.4. PIASEK 
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla 
piasku podano w Tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku 
 
LP-  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania  

1.  Skład ziarnowy  
a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nie więcej niż  
b) zawartość nadziarna % masy, nie więcej niż  

 
2.0  
10.0  

2.  Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż  0.1  

3.  Wskaźnik piaskowy, większy od  60  

4.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa  wzorcowa  

 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej, 
— wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Kostki betonowe i granitowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0.7. Palety z kostką powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
palety. 
 
4.1. TRANSPORT KRUSZYWA 
 
Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej należy dostarczyć na budowę w 
warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno 
spełniać wymagania określone w p. 2.4. Zasady transportu materiałów podano w ST D-
00.00.00. 
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D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru obrzeży betonowych związanych z przedmiotem zamówienia Przebudowa 
zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją 
techniczną w ulicy Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg 
dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 
w Szczecinie  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą! odbiorem chodnikowych 
obrzeży betonowych o przekroju 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm i szer. 
12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. OBRZEŻA BETONOWE 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Rodzaj wad i uszkodzeń  Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń  

  Gatunek 1  

1  2  3  

Elementy 
betonowe  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm  2  

  Szczerby     i     uszkodzenia 
krawędzi i naroży  

ograniczających   powierzchnie       
górne (ścieralne) mm.  

niedopuszczalne  

    ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  

  

    liczba max  2  

    długość, mm, max  20  

    głębokość, mm, max  6  
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Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie kształtu 
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lufa taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 
z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Inwestora może zmienić sposób 
pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca 
wykona na swój koszt. 
 
2..2. CEMENT 
 
Cement użyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej 
do wypełnienia spoin obrzeży powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 
 
2.3. WODA 
 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" 
i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
 
2.4. PIASEK 
Piasek do wykonania ław powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYKONANIE KORYTA 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. 
 
5.2. USTAWIENIE OBRZEŻY 
 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 3 cm po 
zagęszczeniu. Wysokość obrzeża nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinno 
wynosić 5+6 cm. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu 
komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna 
ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać 
wypełnione zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 
5 niniejszych ST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania 
robót. 
 
6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż 
± 1 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru obrzeży betonowych  jest 1 m (metr). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór obrzeży dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór obrzeży powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za 1 m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 
w oparciu o wynik pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Ilość obrzeży należy ustawić zgodnie z przedmiarem inwestorskim zgodnym z Dokumentacją 
Projektową  
Cena jednostkowa ustawienia obrzeża betonowego obejmuje: 
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i szer. 12 cm, 
ustawienie obrzeży, 
wypełnienie spoin zaprawą cementowo -piaskową wraz z jej przygotowaniem, 
obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem. 
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D.M-04.00.00. INNE ROBOTY 
 
D.M-04.01.01. PARKINGI I DROGI WEWNĘTRZNE 
 
D.M-10.06.01. PARKINGI I DROGI WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru parkingów, 
drogi wewnętrznej związanych z przedmiotem zamówienia: Przebudowa zagospodarowania 
terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną w ulicy 
Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg dojazdowych przy Zespole 
budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 w Szczecinie  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
1.3.1. ZAKRES STOSOWANIA 
 
Nawierzchnię dróg dojazdowych i parkingów należy wykonać z  kostki betonowej drogowej typu 
„ STAROBRUK „ gr. 8 cm w kolorze grafit. Kostkę tę należy ułożyć na 3 cm podsypce zgodnie 
z Dokumentacją Techniczną 
Parking „zielony„ zaprojektowano wzdłuż tarasu na istniejącym trawniku. Nawierzchnię parkingu 
należy wykonać z płyt betonowych drogowych typu „ GĄSIENICA AŻUROWA „gr. 8 cm. Płyty te 
należy ułożyć na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej, podbudowie betonowej z betonu B-
15 gr. 15 cm i 10 cm podsypce piaskowej. Wolne przestrzenie należy wypełnić ziemia żyzną 
z obsianiem trawą. 
 
1.3.2. RODZAJE NAWIERZCHNI 
 
Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
1.4.1. Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i definicjami podanymi 
w ST D.M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
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Wymagania ogólne dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST D.M-00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
 
2. 2. MATERIAŁY DO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
 
Materiały użyte do wykonania nawierzchni i podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST: - materiały do nawierzchni z koski betonowej, 
wymagania według ST i zgodnie z opisem D.T. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M-00.00.00 " Wymagania ogólne". Do 
miejsc postojowych należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3, 
odpowiednich ST: 
sprzęt do wykonania robót ziemnych, według ST D.M-02.00.00 "Roboty ziemne". 
sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych, według  ST. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST D.M-00.00.00 " Wymagania ogólne". 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Przed przystąpieniem do właściwych robót wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z 
wymogami podanymi w ST D.M-01,00.00 "Roboty przygotowawcze". 
 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 
 
Przy budowie miejsc postojowych ponieważ występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne 
mogą być wykonywane drobnym sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom ST D.M-02.00.00 "Roboty 
ziemne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 
 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodność z: 
Dokumentacją Projektową- na podstawie oględzin pomiarów 
6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) Dokumentacją Projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w ST D.M-02.01.01 "Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat" 
 
6.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z: 
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a) Dokumentacją Projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 
rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych, 
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST. 
 
6.4. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH 
 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech 
geometrycznych niż to podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni 

Cechy geometryczne nawierzchni Szerokość odchylenia  

Szerokość cm  ±5 

Równość podłużna, mm  9 

Równość poprzeczna, mm  9 

Pochylenie poprzeczne  ±0.5 

Odchylenie osi zatoki w planie, cm  ±5 

Grubość konstrukcji nawierzchni cm  ±0.5 

Odchylenie grubości konstrukcji nawierzchni zatoki liczone dla łącznej grubości warstw 
 
6. 6. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt 
Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być 
ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogi wewnętrznej i parkingów zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu: prac pomiarowych, robót przygotowawczych, robót ziemnych 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
j.w. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywołanych w niniejszej ST. 
 
Dodatkowo obowiązuje: 
KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBD i M "Transprojekt", Warszawa, 
1979-82 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D-04.04.02. 

 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
CPV 45 233 000-9 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie parkingów i dróg dojazdowych przy zespole 
budynków Akademii Morskiej w Szczecinie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Zakres robót przy wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
obejmuje wykonanie warstwy: 
- o grubości 15cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 32,5-56 mm   
- o grubości 10cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 0-32,5 mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i 
domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714/15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia określonymi w PN-S-06102. 
 
2.3.2. Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w poniższej tablicy. 
 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 
2.3.3. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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2.3.4. Woda - Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Dobór sprzętu pod względem, jakości i ilości powinien być adekwatny do zleconego zakresu 
robót i zgodny ze sztuką budowlaną. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) Sprzęt mechaniczny do rozkładania materiału – rozkładarki bądź ładowarki kołowe 
w miejscach trudnodostępnych 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane ciężkie zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. 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. Przygotowanie podłoża 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane i ustawione w sposób umożliwiający prawidłową realizację zadania i osiągnięcie 
właściwych poziomów podbudowy. Rozstaw palików nie większy niż 10m. 
 
5.2. 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. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 15cm po zagęszczeniu dla kruszywa łamanego 0-
56mm i 10cm dla kruszywa łamanego 0-32,5mm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru wskazanego przez Inwestora. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy wynosi co najmniej Wz= 1,03. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (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. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inwestora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować właściwości określone w punkcie 2.3 
niniejszej SST. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie 

 
 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inwestorowi. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17. 
 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inwestora. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
E2/E1≤ 2,2 
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6.2.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
w punkcie 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Przedstawiciela inwestora. 
 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 10 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją 0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

5cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

dla podbudowy zasadniczej 10%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy określona przez jedną z metod: 

moduł odkształcenia według BN-64/8931-02 powinna być zgodna z podaną w tablicy 4, 

ugięcie sprężyste według BN-70/8931-06 powinna być zgodna z podaną w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
 
6.5. Zasady postępowania z niewłaściwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenie 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 
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału 
i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inwestora, 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. 
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inwestora. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy lub 
wbudowanego kruszywa. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

rozłożenie mieszanki z kruszywa, 

zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych niezbędnych do odbioru zgodnie z ST 

utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

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

obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
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8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
15. PN-B-30020 Wapno 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
19. PN-S-96035 Popioły lotne 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
22. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU AKADEMII MORSKIEJ W RZĘDNYCH 

ULICY JAROWITA 

AKADEMIA MORSKIA W SZCZECINIE 

UL. WAŁY CHROBREGO 1-2 

 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA DESZCZOWA S. - 02.00 

DZIAŁY: 

S.- 02.00 - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA SANITARNA DESZCZOWA 
S 02.01.00 SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁANOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
robót związanych z: Przebudową zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem instalacji 
deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną remontu placów, parkingów oraz dróg 
dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 
w Szczecinie  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach Przebudowy 
zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem instalacji deszczowej zgodnie z dokumentacją 
techniczną, w ulicy Jarowita w obrębie przebudowywanych placów, parkingów oraz dróg 
dojazdowych przy Zespole budynków Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2 
w Szczecinie  
 
W zakres podstawowych robót części Specyfikacji Technicznej wchodzą: 

Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej. 

a) Wytyczenie trasy kanalizacji  

b)  Wytyczenie trasy kanalizacji 

c) Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne 

d)  Odwodnienie części wykopów za pomocą igłofiltrów jeśli zaistnieje taka 
potrzeba 

e) Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem 

f) Ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC 

g) Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS 

h) Wykonanie i montaż separatora koalescencyjnego i osadnika wg D.T.  

i) Wykonanie odwodnienia systemowego korytkowego z podłączeniem  

j) Włączenie kaskadowe do istniejących studni kanalizacyjnych na kanale 
w ulicy 

k) Izolacja studzienek kanalizacyjnych BS 

l) Próba szczelności kanalizacji 

m) Obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem 

n) Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
 
ROBOTY TE WYKONA ZAMAWIAJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE, WYKONAWCA MUSI 
UWZGLĘDNIĆ WPUSZCZENIE EKIPY ZAMAWIAJĄCEGO NA TEREN BUDOWY CELEM 
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REALIZACJI ZAKRESU PO ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH. DOKŁADNY TERMIN DO 
UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.  
 
1 4. Podstawowe określenia 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ST „Wymagania ogólne" oraz 
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi właścicieli sieci, ST i poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały. 
 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy według 
zasad ST są: 

2.1. Materiały dotyczące przyłącza wody. 

 
a) Rury i kształtki kanalizacyjne PVC: 315; 250; 200; 160; 110  
b) Piasek na podsypkę i obsypkę 
c) Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych BS fi 1000 o głębokości do 

2m, z prefabrykowanym dnem, z wyprofilowanymi kinetami z przejściami 
przez ścianki dla rur, z  uszczelka gumową na połączeniach kręgów, 
z płytą żelbetową nadstudzienną, stopniami włazowymi i włazem żeliwnym 
typu ciężkiego 

d) osadnik typu OS-BS-3000 i separator koalescencyjny BS-O-20/200 zgodnie 
z D.T. 

e) wpusty drogowe na studzienkach PVC 425 z osadnikiem 0.60m 
f) odwodnienia korytkowe systemowe np. ACO wraz z asortymentem 

towarzyszącym 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie. 
 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury i kręgi betonowe musi być płaskie, równe, wolne od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości 
nie mniejszej niż 0,10tniw odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 
1,0m. Rury w kręgach składować na płasko na podkładach drewnianych pokrywających 
min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2,0m. 
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Zwracać uwagę na zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki). 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu 
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną 
i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

3. Sprzęt 

 
- Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST„ Warunki ogólne". Ponadto:  
- Samochód dostawczy 
- Koparka gąsienicowa 0,25 m3 
- Samochód samowyładowczy 5t 
- Samochód skrzyniowy 
- Zagęszczarka wibracyjna 
- Żuraw samojezdny 
- Wyciąg 
- Wciągnik przejezdny 3t 
- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE 
- Agregat prądotwórczy 
- Sprężarka 

4. Transport 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac 
budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien się odbywać pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 
1,0m. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. 
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na transport rur i kształtek z PVC oraz rur. 

5. Wykonanie robót.  

Wykonanie robót zgodnie z uzyskanymi ze ZWiK Szczecin „Warunkami Ogólnymi 
i Technicznymi” przyłączenia do Miejskiej Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej. 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane przyłącza sanitarne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 
1.Wytyczenie trasy przebiegu przyłącza kanalizacji deszczowej  
2.Ustalenie miejsca włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji 
3.Ustalenie przebiegu i przyłączenia instalacji odwodnieniowej systemowej korytek 
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5.3. Roboty ziemne (dla wszystkich przyłączy) 
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy określić potrzebę i w razie konieczności zamontować 
urządzenia odwadniające. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie 
została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich 
budowli. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. Przy istniejących warunkach gruntowo-wodnych nie będzie konieczne odwadnianie 
wykopów z wód gruntowych. W razie konieczności przyjęto odwadnianie wykopu igłofiltrami. 
Zakłada się odwadnianie wykopu odcinkami o długości ok.0,50m Należy zastosować 
instalację igłofiltrową typu lgE-81, zawierającą w zestawie 50szt. igłofiltrów PE <f>32 z filtrem 
siatkowym o długości 0.6m oraz agregat 2-pompowy AI-81. Prace odwodnieniowe należy 
prowadzić jak najkrócej. Odprowadzanie wody z igłofiltrów i przewidziano do kanalizacji 
deszczowej w ulicy. 
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów powinien być skorygowany w trakcie 
wykonywania robót i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejące warunki. Rozliczenie 
wymaga potwierdzenia przez Inwestora. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
projektowej. Dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3cm, zaś w gruntach nawodnionych o 
20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala się na poziomie o 20cm wyższym od 
projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć 
kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. 
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego 
podłoża dna wykopu. 
W trakcie wykonywania wykopu należy (przy udziale Inwestora) sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu przyłączy. 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wód gruntowych oraz z dala od budynków 
i czynnych dróg można wykonywać wykopy ze skarpami, bez żadnego umocnienia. We 
wszystkich innych przypadkach, w tym również w wykopach nawodnionych, wykop należy 
wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej 
lub metalowej rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego 
pasa terenu o szerokości min. 1,0m. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie większych niż co 20m. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanymi. Szczególnie 
starannie zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 30cm nad rurę oraz przy obiektach 
kubaturowych. 
Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub 
średnioziarnisty. 
W miarę możliwości wykorzystywać grunt rodzimy z odkładu. Grubość warstwy 
poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu 
oraz założonej grubości warstwy po  osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności 
od stosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt powinien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej 
z tolerancją +/-20%. Stan wilgotności należy sprawdzić laboratoryjnie 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty: 
- Dla warstw do głębokości 2m - 1,00 
- Dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 
- Dla obsypki ( 30 cm powyżej rury )  0,97 
- Dla zasypki  0,50 
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające 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 Inwestor nie zezwoli na ponowienie próby zagęszczenia warstwy. 
 
5.4. Podsypka. 
 
Przewody przyłączy wody, kanalizacji i cieplne, należy układać na podsypce z piasku. 
Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
- 0,95 w przypadku gruntów niespoistych 
- 0,92 w przypadku gruntów spoistych 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 10cm, a w przypadku 
gruntu zawierającego kamienie lub gdy grunt będzie nawodniony po wykonaniu kanału 
minimum 15 cm 
 
5.5. Obsypka. 
 
Przewody przyłączy wody, kanalizacji i cieplne należy po obu stronach obsypać piaskiem 
i zagęścić warstwami do 30cm nad wierzch rury. 
Przewody przyłącza cieplnego należy po obu stronach obsypać piaskiem i zagęścić 
warstwami do 10cm nad wierzch rury. 
 
5.6.Roboty montażowe. 
 
Rury PCV układać na przygotowanym podłożu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczęciem 
montażu wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie Montaż należy wykonywać zgodnie 
z zaprojektowanym spadkiem od najniższego punktu przyłącza. Bose końce rur należy wciskać 
w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do 
wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy 
koniec rury powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki grubości 15 cm 
z piasku grubego <pospółka>. Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności 
pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym można 
przystąpić do zasypywania wykopów. 
Studzienki kanalizacji deszczowej  należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa 
tłucznia lub żwiru) i podkładu betonowego wg D.T na dnie wykopu. Elementy studzienek 
montować przy użyciu sprzętu montażowego lekkiego do 1,0tony. Przy przejściach rur przez 
ściany zamontować tuleje osłonowe z uszczelką gumową. stopnie złazowe w studniach 
betonowych montować mijankowo  w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0.30m 
i odległości poziomej osi stopy 0.30m 
Kanały odwodnienia liniowego montować w wykonanych  w warstwie zgodnie z D.T.  
Separator i osadnik montować zgodnie z wytycznymi producenta i założeniami D.T.  
Wpusty montować według instrukcji producenta. 
Przy przejściach rur przez ściany zamontować tuleje osłonowe z uszczelką gumową 

5.7. Zabezpieczenie przed korozją. 
Zewnętrzne ściany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolować przeciw wodzie gruntowej izolacją 
ciężką. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
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6.1. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania przyłączy sanitarnych. 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST. 

6.2. Ocena jakości robót 
1. sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
2. sprawdzenie szczelności 
3. sprawdzenie jakości wykonania 
4. sprawdzenie usunięcie wszelkich usterek 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 
każdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inwestora Budowy z wpisem do dziennika 
budowy. 

6.3. Próby szczelności 
 

Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej , należy poddać próbom szczelności na infiltracje i eksfiltracje 

zgodnie wytycznymi producentów oraz z 

 

1 PN-92/B-10735, 

2 PN-91/B-10725, 

3 PN-90/M-30504, 

4 PN-91/M-10405. 

7. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót na zasadach określonych w „Warunkach ogólnych” ST, 

8. Odbiór robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne". Odbiór robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora, a także 
obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na n iej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót 
 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
 Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 

9. Podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne" 
 
10. Przepisy związane  

10.1. Normy 
1.   PN-91/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

z późniejszymi zmianami 
3. PN-EN1329 Kanalizacja rury  
4. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.  
5. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
6. PN-77/H-04419 Próba szczelności  
7. PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV  
8. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV  
9. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
10. PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  
11. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.   
12. PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 5:2002 Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  
13. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia  
14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia. 

Terminologia  

10.2.lnne dokumenty 
 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 
2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE - Wavin 
3. Katalog rur i kształtek PCV 
4. Katalog studni BS 
5. Instrukcja montażowa układania rurociągów PCV 
6. Instrukcja montażowa odwodnień liniowych 
7. Instrukcja montażowa producenta wpustów 

8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 


