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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

STWiORB DM.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót dla zadania „Reprofilacja terenu w ramach budowy ośrodka narciarskiego  
w miejscowości Szczecinek”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB stanowią część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

1.3.1. Wymagania ogólne 

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

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01. Ścinanie drzew i karczowanie pni 

D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie 

D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA 

D.09.01.01. Nasadzenia zastępcze 
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1.3.2. STWiORB są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych z 

nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej 

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze 

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.8. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

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

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

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

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsło obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

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

1.4.16. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

1.4.18. Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich i nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu początkowego do punktu 

końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, łączności, sieci trakcyjnej, budynkami 

w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urządzeniami  zapewniającymi bezpieczny i 

regularny ruch pociągów 



STWiORB DM.00.00.00. 

 7

1.4.19. Nawierzchnia kolejowa - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek,  podkładów i podsypki, który 

tworzy drogę dla pojazdów szynowych 

1.4.20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

1.4.22. 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. 

1.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.24. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z tolerancją określoną przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.27. 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. 

1.4.28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

1.4.30. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.33. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
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połączenia. 

1.4.34. Przejazd - skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie ( poziomie szyn ), oznakowane 

i zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami 

1.4.35. Przejazd tymczasowy - droga i skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie specjalnie 

przygotowany i odpowiednio utrzymany do czasowego użytkowania dla potrzeb prowadzenia robót 

oznakowany i zabezpieczony zgodnie z kategorią i przepisami 

1.4.36. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.37. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.38. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.39. 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. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej 

     Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: 

• Program Zapewnienia Jakości 

• Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych 

• Geodezyjną dokumentację powykonawczą  
• Dokumentację fotograficzną dla wszystkich prowadzonych robót, a w szczególności dla robót zanikających 

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27  kwietnia 2001r o odpadach 

(Dz.U. Nr 62,poz.628 z późniejszymi zmianami). 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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: 

a) STWiORB, 

b) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i 

wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca opracuje na własny koszt i przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo 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 Inspektora Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 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 
Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

    W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

   1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

   2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadów 

zgodnie Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r). 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

    Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowisk, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu kołowego i pieszego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu komunikacji autobusowej. W przypadku ewentualnej 

kolizji prowadzonych robót z lokalizacją istniejących przystanków autobusowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania uzgodnień z odpowiednim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym mających na celu zmianę lokalizacji tych 

przystanków  

 Wykonawca powinien wykonać przekopy kontrolne dla identyfikacji i określenia szczegółowej lokalizacji 

uzbrojenia podziemnego. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Pojazdy lub ładunki będące w dyspozycji Wykonawcy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków ponadnormatywnych i o każdym takim przewozie 

będzie informował Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”)wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w 

szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z 

Inżynierem.  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, 

oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., 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 Inżyniera. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 Reasumując niżej wymienione koszty: 

- zabezpieczenia terenu budowy 
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- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających. 

1.5.12. 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 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, 

pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, 

co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy 

Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej 

PN lub PN-EN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

Aprobaty Techniczne. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inżyniera. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 

obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 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 Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

    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 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Materiały z rozbiórek 

 Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w 

sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. 

Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 

Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji tych materiałów jak również koszty ich 

transportu na miejsce utylizacji. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości 

odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej.    

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

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 Technologii i Organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

 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 Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na 

terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie ewentualne koszty naprawy szkód w nawierzchni wynikłe ze 

wzmożonego ruchu pojazdów budowy na sieci dróg publicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu 

Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska akceptację Dokumentacji  Projektowej przez Zamawiającego, 

uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robót, Programy Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowania zadania. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapach: założenia bazy pomiarowej, 

realizacji i sporządzania mapy powykonawczej. 

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 Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia tras i lokalizacji urządzeń i budowli, a także 

wszystkich jej elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić przyjęte punkty i poziomy 

odniesienia. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier 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 Inżyniera 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. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty 

wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła wody na czas budowy, projekt 

organizacji ruchu na czas budowy itp. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie ( np. zabicie i 

wyciągnięcie ścianek szczelnych, wykonanie i utrzymanie oznakowania itp) wynikające przyjętych rozwiązań technicznych 

i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy 

ująć w Cenie Kontraktowej. 

Dla podłoża gruntowego po wykonaniu korytowania a przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych należy 

wykonać badania nośności i porównać wyniki z założeniami zawartymi w opracowaniu p.n. „Projekt wzmocnienia 

konstrukcji nawierzchni”. W przypadku uzyskania warunków gorszych niż założono w powyższym opracowaniu 

Wykonawca w porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 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 Inżyniera. 

   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, szczegółowy Plan BiOZ,  

- 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), 
- 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 Inżynierowi; 

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, 
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- wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. 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 Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier 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, Inżynier 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. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 
Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Deklaracje zgodności 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności i są oznaczone znakiem 

CE lub mają aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM i spełniają wymogi  Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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 Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 (2) Księga Obmiaru 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły z odbioru Robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

Płatność miesięczna będzie wynikała z procentowego zaawansowania robót, gdyż cena kontraktowa jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 

sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi Nadzoru 

prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w STWiORB. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB  i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy Robót 

 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń . Dokonanie odbioru 

częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo” 

potwierdzonego przez zarządzającego . Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia zawansowania robót określonych 

w wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

 

8.4.1.  Dokumenty do odbioru końcowego 

 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 zebrane w 

tomy i opisane „Operat kolaudacyjny”: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy (dla każdej branży inwentaryzację zmian -  na planie sytuacyjnym z naniesionym w 

kolorze przebiegiem zmiany  sieci, szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 obejmujący wszystkie zmiany 

dotyczące elementów konstrukcji: fundamenty, podpory, skrzydełka mury oporowe itp, zmiany w przekroju  

podłużnym z zaznaczeniem rzędnych dna, spodu konstrukcji, niwelety i.t.p.)  

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 

4.dzienniki budowy i tabele elementów ( tzw. przetargową i powykonawczą) ew. rejestry obmiarów (oryginały), 

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,           i ew. PZJ, 

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą między innymi :  

  -dla branży kanalizacyjnej  

• karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych 
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy.  

• na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek 

  -dla branży teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia 

 - dla branży drogowej 
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• plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi 
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, 
krzewy, drzewa),  szkice polowe dla  urządzeń  

• dla branży mostowej (mosty, przepusty) 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla MZD po 1 

kpl. dla każdej branży), 

11.Mapę numeryczną sporządzoną wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5. 
12.Dokumentację  fotograficzna wykonana przed i w trakcie  oraz po zakończeniu budowy. 
 

 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. 

 

Operat kolaudacyjny sporządzony w 1 egz. dla Zamawiającego oraz format PDF na płycie CD/DVD” 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za element „Wykazu Elementów 

Rozliczeniowych”  

Kwota ryczałtowa pozycji Wykazu Elementów Rozliczeniowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   

transportu na Teren Budowy. 

-  Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych, itp.), koszty dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych, koszty utrzymania objazdów, koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 

zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty 

transportu materiałów na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiałów, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru 

budowy, koszty technologii robót wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 
Wykonawcy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk 

kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 

Robót i w okresie gwarancyjnym. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót i powinien 

być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i zatwierdzenia go przez 

właściwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi 

Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z 

wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

 

Koszt projektu, wybudowania, utrzymania i  likwidacji objazdów/przejazdów w związku z wprowadzeniem zmian w  

organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie   projektu zmian  w organizacji ruchu na czas trwania budowy  ) 

(a) opracowanie ewentualnych   zmian  w projekcie organizacji ruchu na czas trwania budowy wynikających z postępu 

robót i uzgodnienie go z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp,  barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

(f) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(g) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

(h) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót - Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, styczeń 1995  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 

6. Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  

wykonywaniu robót budowlanych 

7. Przepisy i Instrukcje obowiązujące na PKP 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich  usytuowanie  (Dziennik Ustaw Nr 151). 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.03.1996 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie  (Dziennik 

Ustaw Nr 33). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 03.08.2000 r. w  sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich usytuowanie 
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D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z odtworzeniem 

osi trasy i punktów wysokościowych  dla zadania „Reprofilacja terenu w ramach budowy ośrodka narciarskiego  
w miejscowości Szczecinek”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z odtworzeniem w 

terenie przebiegu trasy narciarskiej w terenie pagórkowatym zgodnie z Dokumentacją i obejmują: 
a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 

b) wyniesienie punktów granicznych reprofilowanego pasa wraz ze stabilizacją punktów w terenie, 

c) wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

g) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, 

h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i określeniami 

podanymi w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów 

 Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej nawierzchni), słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 

m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0.15-

0.20 m i długości 1.5-1.7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości około 0.30m i 

średnicy 50-80 mm. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprzętu  

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty 

− taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORTU 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

 Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Sposoby transportu 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu Robót 

może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.. 

Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania punktów głównych w terenie. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
niniejszymi STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że Roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym 

obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy zjazdowej w terenie płaskim powinna wynosić 
500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Reper roboczy należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy zjazdowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 

drogowej.  

Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 

nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego. 
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych 

w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, których 

usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonymi poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

− wyznaczenie krawędzi reprofilowanego terenu, 

− wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) 

− wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. 

profilowanie przekrojów poprzecznych) 

i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczenia krawędzi trasy należy stosować szpilki stalowe lub paliki drewniane. 

Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 

przypadku wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni oraz 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. Konieczne jest profilowanie przekrojów poprzecznych we 

wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

 

5.6 Inwentaryzacja powykonawcza 
 

Inwentaryzację powykonawczą  sporządzić należy  również dodatkowo w postaci mapy elektronicznej  i  przekazać  ją 
Inwestorowi na  dyskietce  wraz  ze szkicem i zaktualizowanym  (z klauzulą)  podkładem  mapowym i kopią operatu 

geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 

 

Mapa numeryczna powinna być przekazywana Inwestorowi Białej w formie elektronicznej mapy wektorowej powinna 
być plikiem w formacie DXF w układzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny być jednoznacznie opisane wg 
odpowiedniej kategorii. 

 

Bud budynki wielobok 

Co ciepłociągi linia ciągła 

Dróg drogi linia 

Jezd jezdnia wielobok 

Chod chodniki wielobok 

Wjazd wjazdy wielobok 

Ziel zieleńce wielobok 

En energia elektryczna linia 

Gaz gaz linia 

kan_d kanalizacja deszczowa linia 

kan_s kanalizacja sanitarna linia 

wod wodociągi linia 

tele telekomunikacja linia 

os osnowa punkty 

pi pikiety punkty 

siat siatka wielobok 

osw oświetlenie wielobok 

wpu wpusty deszczowe wielobok 
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uzb_i uzbrojenie inne linia 

wys wysokość punkty 

teren teren  

zd znaki drogowe punkty 

ebr el. bezpieczeństwa 

ruchu 

linia 

oi obiekty inżynierskie linia 

op opisy  tekst 

 

Zaleca się aby warstwa opisy zawierała etykiety opisujące rodzaj nawierzchni    poszczególnych warstw, 

definiowana w zależności od typu jako: 

 

• Betonowa 

Beton wylewany, Kostka betonowa, 

Płyty betonowe 25x60,płyty chodnikowe 35x35x5 

płyty chodnikowe 50x50x7,płyty drog. bet. 250x100 

płyty drog. bet. 300x100,płyty drog. bet. 375x175 

płyty drog. bet. 400x200,płyty drog. bet. kwadratowe 

płyty drog. bet. sześciokątne, Płyty lastriko 40x80 

płyty żelbetowe ażurowe, płyty żelbetowe pełne 

trylinka, trylinka ażurowa, 

• Bitumiczna (Asfalt) 

• Brukowa 

• Gruntowa naturalna 

• Gruntowa ulepszona- żużel, żwir 

• Kostka kamienna 

• Kostka klinkierowa 

• Kostka prefabrykowana 

• Prefabrykaty betonowe 

• Tłuczniowa 

• Żwirowa 

Uwaga: 

- warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki, 

- warstwa drogi : powinna zawierać : krawężniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędź 

chodnika (linia), krawędź pobocza (linia), zieleńce (linia), 

- warstwa teren powinna zawierać: skarpy (linia), rowy(linia), płoty(linia), schody(linia), V 

mury oporowe(linia), 

- warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty których nie można sklasyfikować do 

wcześniej wymienionych warstw 

Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu powinna uwzględnić 

między innymi : 

dla branży kanalizacyjnej: 

- karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych poszczególnych 

wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy. na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę 
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przewodu materiał oraz spadek 

dla branży teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia, 

dla branży drogowej: 

- plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi 

urządzeniami (bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa),  szkice 

polowe dla  urządzeń  

dla branży mostowej (mosty, przepusty) 

 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy przekazać  

w następującej ilości: 2 kpl dla Zamawiającego po 1 kpl. dla każdej branży, 

Mapa numeryczna  na płycie CD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę 

oddania dokumentacji do Inwestora. 

-  

 

Płyta CD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania dokumentacji do 
Inwestora. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiaru 

 Jednostką obmiarową Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór Robót 

Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania obsługi geodezyjnej obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

− wykonanie wszelkich innych pomiarów wynikających z ST dla całego zadania  
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Inwestor wymaga aby na oklauzulowanej  mapie powykonawczej były  naniesione wszystkie 
punkty geodezyjnych prawnie chronione na obszarze robót  Mapę tą  należy zaopatrzyć w  
oświadczenie uprawnionego geodety opatrzone data i podpisem  „o pozostawieniu w 
nienaruszonym stanie  lub przeniesieniu” w odniesieniu do każdego z  punktów geodezyjnych 
prawnie chronionych na obszarze robót”   
 
(projektant powinien  w TER  podać  liczbę punktów osnowy geodezyjnej   wskazanych w 
protokole ZUDP , projektant powinien również w dokumentacji projektowej oznaczyć miejsca 
lokalizacji tych punktów )  
 

 

Cena 1 kpl inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje: 
− wykonanie Inwentaryzacji geodezyjna powykonawczej w postaci oklauzulowanej mapy 

  wraz ze szkicami polowymi, i  kompletem pomiarów oraz mapą numeryczną   
 

 

Cena 1 kpl przebudowy punktu osnowy geodezyjnej obejmuje: 

− zastabilizowanie punktu  w sposób trwały i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
odtworzenie  

− wykonanie wszelkich pomiarów , opracowanie dokumentacji , odbiorów  koniecznych  dla 
przeniesienia punktu  

− zastabilizowanie punktu  w sposób trwały i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
odtworzenie. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 

8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z usunięciem drzew dla zadania "Reprofilacja terenu w ramach 

budowy ośrodka narciarskiego w miejscowości Szczecinek ". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 

w p. 1.1. i obejmują usunięcie drzew i krzewów wyszczególnionych w dokumentacji 

projektowej w zakresie opracowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Rodzaje sprzętu 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

− piła motorowa łańcuchowa, 

− spycharka gąsienicowa, 

− samochód – wywrotka 5 – 10 T, 

− dźwig. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

 Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Metody transportu 

Transport drzew należy wykonywać środkami transportu wyszczególnionymi w pkt. 3 

w miejsce składowania. 

Pnie użytkowe należy odwieźć w miejsce wskazanego przez Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady dotyczące wykonania Robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2.  Zakres Robót 

Roboty obejmują: 
− wycięcie i wykarczowanie drzew, 

− wycięcie i karczowanie krzewów, 

− obcięcie wierzchołków i gałęzi, 

− transport na składowisko,  

− wywiezienie obciętych wierzchołków i gałęzi poza obręb Robót, 

− oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu, 

− wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do 

pozostawienia,  

− wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu przewidzianego 

do pozostawienia, 

− usunięcie gałęzi drzew wchodzących w skrajnię drogową, 
− wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po poprzednich 

wycinkach i wykonanie związanych z tym Robót towarzyszących (oczyszczenie, 

zasypanie dołów, wywiezienie poza obręb Robót). 

W miejscach projektowanych wykopów, z których grunt przeznaczony jest na nasypy 

teren powinien być całkowicie oczyszczony z usunięciem korzeni włącznie. 

W miejscach nasypów doły po karczowaniu powinny być wypełnione gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymogami dla podłoża. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób by drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z pkt. 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
− sztuki [szt.] wyciętych i wykarczowanych drzew, 

− hektar [ha] wyciętych i wykarczowanych krzewów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2.  Zasady odbioru Robót 

Roboty objęte niniejszym STWiORB podlegają zasadom odbioru Robót zanikających 

i ulegających zakryciu wg zasad ujętych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności są sztuki [szt.] wykarczowanych drzew. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

− wyznaczenie drzew i krzewów do wycinki, 

− wycinkę drzew, 

− karczowanie krzewów, 

− obcięcie gałęzi i wierzchołków, 

− karczowanie korzeni, 

− załadunek i transport w miejsce składowania, 

− zasypanie dołów po karczowaniu, 

− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

− wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu przewidzianego 

do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu dla Zadania: „Reprofilacja terenu w ramach budowy ośrodka narciarskiego w 
miejscowości Szczecinek”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

Niniejsza STWiORB stanowi uzupełnienie do STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”, a oba te 

dokumenty stanowią całość dla robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu (ręcznie i mechanicznie) w ramach robót przygotowawczych, na głębokość min 10cm 

(lokalne profilowanie istniejących skarp wykopów i nasypów) oraz na pełną głębokość zalegania (30 cm) w 

obrębie wykopów pod konstrukcję elementów drogowych . Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i 

wg uznania Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Rodzaje sprzętu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

Zastosowanie innego sprzętu należy uzgodnić z Inżynierem. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Rodzaje transportu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek lub przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 5.  

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony w całości z humusu. 

5.3. Zdjęcie warstwy humusu 

Wszelkie prace polegające na usunięciu humusu wykonywać pod nadzorem przyrodniczym.  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub 

wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 

może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne” pkt. 6.  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 

pasa robót ziemnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” 

pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m
2

) zdjętej warstwy humusu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 

8.  

8.2.  Rodzaje odbiorów Robót 

Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad 

podanych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące warunków płatności 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne” pkt. 9.  
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9.2.  Cena jednostkowa 

Płaci się za metr kwadratowy (m
2

) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- wytyczenie i prace pomiarowe, 

- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

- transport i hałdowanie humusu w pryzmy na miejscu składowania do czasu ponownego 

wykorzystania, 

- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów, 

- usunięcie ze zdjętego humusu korzeni, gałęzi, kamieni i nieorganicznych materiałów z transportem na 

składowisko odpadów, 

- odwiezienie nadmiaru humusu na składowisko odpadów, 

- koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów (utylizacja) 

- uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych dla zadania „Reprofilacja terenu w ramach budowy ośrodka 
narciarskiego w miejscowości Szczecinek”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w p. 1.1. 

1.3.  Zakres Robót ujętych w STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia wykopów w gruntach kategorii I-IV w 

zakresie wykopów pod konstrukcję reprofilowanego terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.3.  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

ziemnych, jednak w obrębie pasa robót drogowych. 

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

drogowych 

1.4.6.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.7.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is=ρd /ρds 
gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m
3
] 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

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

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m
3
 ] 

1.4.8. 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 STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie Roboty 

przygotowawcze. Zakres Robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono w 

STWiORB w dziale D.01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D-02.03.01 pkt 

2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

Nadzoru. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB D-02.03.01, powinny 

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie 

na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. Wyszczególnie

nie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 

niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 

gliniasta 

− rumosz 

gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka 

gliniasta 

mało 
wysadzinowe 

− glina piasz-    

czysta 

zwięzła, glina 

zwięzła, glina 

pylasta 

zwięzła 

− ił, ił piaszczys-

ty, ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
− piasek 

gliniasty 

− pył, pył piasz-

czysty 

− glina piasz-  

czysta, glina, 

glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

 

% 

 

 

< 15 

< 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

> 30 

> 10 
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3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 

m 

 

< 1,0 

 

≥ 1,0 

 

> 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

  

> 35 

 

od 25 do 35 

 

< 25 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania wykopów należy stosować: 
− koparki, 

− łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny, 

− samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład, 

− drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORTU 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Sposoby transportu 

Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może 

odbywać się taczkami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza 

pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Odwodnienie Robót ziemnych 

5.2.1. Odwodnienie pasa Robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 

w projekcie podstawowym, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania Robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym 

okresie trwania Robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie 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. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych 

5.3.1. Zasady prowadzenia Robót 

Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.3.4. 
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Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypów 

są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego 

rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB. O ile 

Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 

powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.3.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w poniższej tablicy. 

 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Powierzchnia naturalnego podłoża 

gruntowego w wykopie 
0,97 

 

Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego w wtórnego modułu odkształcenia 

wymagania są następujące: 

- dla gruntów niespoistych Io≤2,2, 

- moduł wtórny E2≥60 MPa (grunty niespoiste) 

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 

j.w. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, 

umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile 

nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

5.3.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać do 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 powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.3.4. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może przekraczać ± 10 cm. 

Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie 

dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp nie może się różnić 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 Inspektora Nadzoru. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne 

Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 

te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 

wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów lub na odkład. Roboty powinny być wykonane zgodnie ze 

wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
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Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało 

wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku 

korony od 2 do 5%. 

Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 

odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub 

leśne. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 

sformułowanymi w STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia 

gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

5.5. Wykopy wąskoprzestrzenne 

W przypadku wykonania wykopów wąskoprzestrzennych, umocnionych należy je wykonać i 

zabezpieczyć zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 

Ściany wykopu należy zabezpieczyć w zależności od głębokości, za pomocą bali drewnianych bądź 
wyprasek stalowych, przy znacznych głębokościach wykopy należy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Kontrola jakości Robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00. 

6.2. Kontrola jakości Robót 

Kontrola Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości Robót. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 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 STWiORB. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.3.1. Dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

a) dziennika laboratorium Wykonawcy, 

b) dziennika budowy, 

c) protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami STWiORB 

określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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6.3.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5. 

6.3.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p.2. 

oraz 5.4. niniejszej STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego 

6.4.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania 

robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych w wybranych losowo punktach po zakończeniu budowy 

korpusu ziemnego. 

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

a)  dokumentów kontrolnych, 

b)  przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego, 

c)  spadków podłużnych korpusu i rowów, 

d)  zagęszczenia gruntów, 

e)  wykonania i umocnienia skarp, 

f) odwodnienia. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora 

Nadzoru. 

6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w stosunku do 

dokumentacji projektowej, 

b) dzienników budowy, 

c) dziennik 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 pobierania próbek. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów 

i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub 

równym 100 m, co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, 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 10 cm, 

− pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 

− pomiar głębokości rowów 5 cm, 
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− 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 10 cm. 

6.4.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu 

oraz rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 300 m
2
 i raz na dziennej działce 

roboczej. 

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, tylko w przypadku gdy 

zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrolę zagęszczenia gruntów 

w górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych w p. 5.3.2. 

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 

warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  w Dzienniku 

Budowy. 

6.4.6. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 

budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów według p. 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych elementów 

odwodnienia z dokumentacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m
3
]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom Robót 

zanikających, a cały korpus drogowy odbiorom: częściowemu i końcowemu według zasad podanych 

w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. 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 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m
3
] wykonania wykopów Robót drogowych obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− wykonanie wykopów z transportem na odkład, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWiORB, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora 

Nadzoru, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− wykonanie zabezpieczenia wykopu, 

− rekultywację terenu. 

− Wywóz gruntu z wykopu i nadmiaru humusu 

 

 

Cena 1 metra sześciennego [m
3
] wywozu nadmiaru humusu  obejmuje: 

-  załadowanie nadmiaru humusu na samochody 

     - wywóz nadmiaru humusu z budowy 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 

z wykonaniem nasypów. "Reprofilacja terenu w ramach budowy ośrodka narciarskiego w 

miejscowości Szczecinek" 

 

 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w p. 1.1. 

1.2.  Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 

wykonaniem nasypów oraz dowozem gruntu do wykonania nasypów. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne zasady dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2.  Rodzaje materiałów 

Do wykonywania nasypów należy używać gruntów wg Tabeli 1 

Tabela 1 Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 . 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie 
skalistym będą 
wypełnione gruntem lub 
materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

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

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

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

w miejscach suchych lub 
przejściowo 
zawilgoconych 
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przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

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

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

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

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

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

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

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane 
od wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej >2% 

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

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste 
o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

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

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2.  Rodzaje sprzętu  

Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca może dysponować następującym sprawnym 

technicznie sprzętem: 

−  koparka, 

−  spycharka gąsienicowa,  

−  samochody wywrotki,  

−  walce okołkowane, gładkie i ogumione, 

−  ubijaki spalinowe, 

−  lekkie walce ręczne. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  
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4.2.  Sposoby transportu 

Przewiduje się transport gruntu z miejsca składowania oraz kruszywa przeznaczonego do wbudowania 

dowolnym środkiem transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2.  Zakres wykonywania Robót 

5.2.1.  Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć Roboty 

przygotowawcze. Ponadto należy wykonać rowkowanie skarp w miejscach, w których nasypy dotyczą 
poszerzenia skarpy. 

5.2.2.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów  

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is dla podłoża do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

powinna wynosić dla nasypów o wysokości do 2,0 m nie mniej niż 1,00. 

5.2.3.  Zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w Dokumentacji Projektowej. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad:  

− zasypanie należy wykonać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości,  

− grubości warstwy w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczenia, 

− grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach  

o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 

− warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%, 

− grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być niezwłocznie wbudowany w nasyp, 

− w razie konieczności wykonanie stopni w istniejącej skarpie. 

5.2.4.  Zagęszczenie gruntu w nasypie 

Grubość warstwy zagęszczonej gruntu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość 
warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie.  

Orientacyjne wartości grubości warstw: 

−  przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi - 20 do 40 cm. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 

20% jej wartości, 

5.2.4.2. Wymagania dotyczące zagęszczania: 

− minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia gruntów w nasypie określona według normy BN-77/8931-

12 i powinna wynosić nie mniej niż 1,00. 

5.2.5.  Dokładność wykonania nasypów 

− różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 3cm, 

− szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, 

− krawędzie nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
− pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%, 

− maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2.  Badania przydatności gruntów do wykonania nasypu 

Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej r do wbudowania w 

korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 3 razy na każde rozpoczęte 1000 m3 

6.3. Badanie wykonania nasypów  

Polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy u jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż 
raz na 300 m

2
, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 

e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż dwa razy na działkę roboczą  
Wskaźnik zagęszczenia Is wg BN-77/8931-02, Is ≥ 1.00. 
Wyniki kontroli zagęszczania Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. 

6.5.  Pomiary kształtu nasypu  

Obejmują kontrolę:  
-prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp,  

-szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 

warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych r korpusu określonych w Dokumentacji 

Projektowej.  

 

6.6.  Dokładność wykonania robót  

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie od osi projektowanej nie może być 
większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + l i 

-3 cm.  

Szerokość korpusu wykopu i nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 

cm, a krawędzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań.  
Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie 

może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie 

większe niż 80 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” 

pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m
3
) wykonanych nasypów z wszelkimi czynnościami 

mającymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podłoża i wykonanie nasypu zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszej STWiORB. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2.  Odbiór Robót 

Odbiór Nasypy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 

Przy odbiorze sprawdza się pochylenie poboczy i nachylenie skarp. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę 
w obecności Inspektora Nadzoru na zasadach określonych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za metr sześcienny (m
3
) na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonania nasypów drogowych jest ceną uśrednioną dla 

założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− załadunek i dowóz gruntu do miejsca wbudowania, wraz z pozyskaniem materiałów. 

− przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycięcie stopni,  

− wbudowanie i zagęszczenie gruntu, 

− plantowanie i profilowanie powierzchni skarp nasypów, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

− wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

12. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 

wykonania odbioru. 
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla zadania „Reprofilacja terenu w 
ramach budowy ośrodka narciarskiego w miejscowości Szczecinek”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem warstw podłoża. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

STWiORB DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. Pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Rodzaje sprzętu 

Do wykonywania Robót należy stosować: 
− równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Inspektor Nadzoru  

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny), 

− walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 

− sprzęt ręczny. 

W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Zasady transportu 

Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może 

odbywać się taczkami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza 

pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem nasypów. Wcześniejsze wykonanie tych Robót 

z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

5.3. Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. 

W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 

z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 

5.4. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia określonego w normie. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy wstępnie 

dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Do profilowania podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach 

ziemnych przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie 

z PN-88/B-04481(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 0,95. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 

o więcej niż 20% jej wartości. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nasypów, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po 

osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny 

koszt. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na 

podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 

tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 

Wyniki badań należy porównać z założeniami zawartymi w opracowaniu „Projekt wzmocnienia 

konstrukcji nawierzchni”. W przypadku uzyskania gorszych warunków niż założono, Wykonawca w 

porozumieniu z Projektantem i Kierownikiem Projektu wprowadzi konieczne zmiany. 

Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2
. 

6.4. Badania i pomiary podłoża 

6.4.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 

wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, 

wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 

Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoże należy spulchnić i roboty 

powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.2. Cechy geometryczne 

a) Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku podłużnym. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łatą co najmniej raz na 50 m. Nierówności nie 

mogą przekraczać 2 cm. 

b) Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na 50m i 

dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża 

powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5%. 

c) Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 

d) usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm. 

e) Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ±2cm. 

6.4.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.4.3. Nośność podłoża 

Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar wtórnego 

modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205:1009. Za zgodą 
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Inżyniera określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 może być przeprowadzone przy użyciu płyty 

dynamicznej. 

Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają warunek: 

- E2≥45MPa – dla podłoża z gruntów spoistych, 

- E2≥60MPa – dla podłoża z gruntów niespoistych, 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m
2
]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest dokonywany na 

zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w STWiORB DM.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” p. 8. 

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za metr kwadratowy [m
2
] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

oraz profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

Robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- profilowanie dna koryta oraz wyrównanie istniejącej podbudowy, 

- zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenia płytą. 
6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
8. BN-70/8931-05 Oznacza. nie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW  HUMUSOWANIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonywaniem umocnienia skarp dla zadania „Reprofilacja terenu w ramach budowy ośrodka 
narciarskiego w miejscowości Szczecinek”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1 

1.3. Zakres sobót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót określonych 

w Dokumentacji Projektowej związanych z umocnieniem skarp, rowów i ścieków przez humusowanie grub. 

30cm i obsianie trawą.  
 

1.3.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu 

trawy.] 

1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów objętymi niniejszą STWiORB są: 
- humus, 

- nasiona traw, 

- kruszywo, 

- cement, 

- zaprawa cementowa, 

- prefabrykowana palisada betonowa 14x28 cm i wys. 150 cm 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

(a) optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    2 - 18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  5 - 70%, 

(b) zawartość fosforu (P2O5)    > 20 mg/m
2
, 

(c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m
2
, 

(d) kwasowość pH     ≥ 5,5. 
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2.4. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 

2.5. Kruszywo 

 Żwir i mieszanka kruszynowa powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111. 

 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 . 

2.6. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 . 

 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.7. Zaprawa cementowa 

 Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z 

wymaganiami  PN-EN 197-1:2002. 

2.8. Elementy prefabrykowane 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia dna ścieków lub terenowych, 

powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01. 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-

EN-206, klasy co najmniej 25. 

Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN-206 dla przyjętej klasy betonu. 

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów 

nie powinna przekraczać 3 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

• na długości   ± 10 mm, 

• na wysokości i szerokości ±   3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 

dobrze odwodnionym. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców gładkich i żebrowanych, 

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

− wibratorów samobieżnych, 

− płyt ubijających. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

 Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 

humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 

 Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu 

występującego na powierzchni skarpy. 

 W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki 

poziome lub pod kątem 30
o
 do 45

o
 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę 

humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie nasionami traw 

 Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 

 Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 

 Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa 

się bez ich uprzedniego humusowania, w niżej podany sposób: 

− powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą 
słomą w ilości ok. 400 g/m

2
, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 

400 g/m
2
; 

− powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni 

skarpy. 

 W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Układanie elementów prefabrykowanych 

Prefabrykowanymi elementami stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są prefabrykaty 

wymienione w p.2. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika 

Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową grubość 3cm o stosunku 1:3 

i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i 

rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać 
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrola jakości  

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych Robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw oraz: 

− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.5 

− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 

− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 

− równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 

− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp i rowów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór Robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywać postępu prac.  

Wielkość oraz sposób naliczania potrąceń za wadliwe wykonanie elementu robót określają Warunki 

Kontraktu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m
2
 wzmocnienia skarp obejmuje: 

− Roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− posianie trawy 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB.  

 

 Cena wykonania 1m
2
 humusowania 

− Roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

5. PN-B-14504 Zaprawa cementowa 

6. PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoda pomiaru cech geometrycznych 

10.2. Inne materiały 

10 Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe Roboty ziemne. 

11 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D - 09.01.01 NASADZENIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem drzew i krzewów dla zadania: „Reprofilacja terenu w 
ramach budowy ośrodka narciarskiego w miejscowości Szczecinek”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowej specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi podstawowy dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z drzew na 

terenie płaskim w następującej ilości i gatunku. 

 

Spis drzew do nasadzeń 

Ilość drzew [szt.] Gatunek drzewa 

32 Liściaste 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 
 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew. 
 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie br yła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 

o wysoko ści od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w STWIORB D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu ró żnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jako ści kompostu. 
 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si ę przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si ę przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesi ęcy. Kompost z kory sosnowej 

może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 

 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. 
 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny by ć przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 
form kulistych, 

 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny 
na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne: 
 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 

− ślady żerowania szkodników, 
 

− oznaki chorobowe, 



STWiORB D.09.01.01. 

 55 

 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 

− martwice i pęknięcia kory, 
 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 

 

− pił mechanicznych i ręcznych, 
 

− drabin, 
 

− podnośników hydraulicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 
 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Drzewa i krzewy 

5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
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Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów s ą następujące: 
 

− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
 

− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 

− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 
ziemią urodzajną, 

 

− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój ro śliny, 
 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 

− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
 

− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
 

− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
 

− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysoko ści pnia posadzonego drzewa, 
 

− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
 

− podlewaniu, 
 

− odchwaszczaniu, 
 

− nawożeniu, 
 

− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 

− poprawianiu misek, 
 

− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
 

− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 

− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
 

− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
 

− zaprawienia dołków ziemi ą urodzajną, 
 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, 

 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
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− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 

− zasilania nawozami mineralnymi. 
 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 
 

− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
je żeli odbiór jest na jesieni, 

 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 
 

− jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zasadzenia 1 szt  drzewa lub krzewu obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup, przechowywanie  i dostarczenie na teren inwestycji, 

− zasadzenia zgodnie z pkt. 5 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie  kontroli zgodnie z pkt. 6.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
 

2. PN-R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa  i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa  i krzewy liściaste 
 

5. BN-73/0522-01Kompost fekaliowo-torfowy 

 


