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1. Czêœã ogólna
1.1. Nazwa i lokalizacja zadania
Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji nizinnej w Nadleœnictwie
Bogdaniec Czêœã nr III: zadanie nr 10-03-1.2-01: Budowa dwóch progów piêtrz¹cych
na rowie melioracji szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m zlokalizowanych w gminie
Bogdaniec w obrêbie ewidencyjnym £upowo na dziaùce o numerze ewidencyjnym 410
woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Bogdaniec, dziaùka nr 410 obrêb £upowo
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj¹ wymagania, wspólne dla robót
objêtych ni¿ej wymienionymi specyfikacjami:
ST 0
SST 1
SST 2
SST 3
SST 4
SST 5
SST 6
SST 7

Czêœã ogólna
Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe
Roboty ziemne
Úcianki szczelne drewniane
Ubezpieczenia kamienne
Geowùókniny
Palisady drewniane
Obsiew, humusowanie i darniowanie

Projekt jest wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Úrodowisko
2014÷2020 „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leœnictwa do zmian klimatu – maùa
retencja oraz przeciwdziaùanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Inwestycja dotyczy budowy dwóch progów drewniano-kamiennych na rowie melioracji
szczegóùowej zlokalizowanych w gminie Bogdaniec w obrêbie ewidencyjnym £upowo na
dziaùce o numerze ewidencyjnym 410
Gùównym celem realizacji przedsiêwziêcia jest przeciwdziaùanie erozji wodnej,
zatrzymanie gwaùtownego odpùywu wód oraz wytworzenie retencji korytowej i gruntowej
poprzez zatrzymanie wody w rowie melioracyjnym.
W km 0+759 i km 0+943 projektuje siê progi o konstrukcji drewniano-kamiennej do
zatrzymywania wody w rowie melioracji szczegóùowej. Budowle powstan¹ przez
przegrodzenie rowu drewnian¹ œciank¹ szczeln¹ wbit¹ w jego dno i skarpy do rzêdnych
projektowanych oraz obustronne obsypanie narzutem kamiennym.
Zakres inwestycji obejmuje:
− rozbiórkê zniszczonego progu w km 0+759 rowu,
− wbicie drewnianej œcianki szczelnej stanowi¹cej rdzeñ budowli,
− profilowanie i plantowanie skarp w rejonie budowli,
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umocnienie progów narzutem kamiennym na geowùókninie,
umocnienie skarp i dna rowu na odcinku 15 m poni¿ej progu nr 1,
uporz¹dkowanie terenu.

Parametry techniczne progu nr 1
− km rowu
− œwiatùo
− rzêdna korony progu
− rzêdna skrzydeù
− rzêdna zw. wody
− warstwa wody przy SSQ
− dùugoœã œcianki szczelnej
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)

0+759
1,40 m
39,95 m n.p.m.
40,15 m n.p.m.
40,00 m n.p.m.
0,05 m
2,50 m
X=5842807,09 Y=5508356,34

Parametry techniczne progu nr 2
− km rowu
− œwiatùo
− rzêdna korony progu
− rzêdna skrzydeù
− rzêdna zw. wody
− warstwa wody przy SSQ
− dùugoœã œcianki szczelnej
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)

0+943
1,40 m
41,70 m n.p.m.
41,90 m n.p.m.
41,75 m n.p.m.
0,05 m
2,00 m
X=5842947,32 Y=5508410,51

1.4. Informacja o terenie budowy
W km 0+759 rowu melioracji szczegóùowej zlokalizowane s¹ fragmenty i pozostaùoœci progu
drewnianego. Z uwagi na upùyw czasu budowla nie speùnia ju¿ swojej funkcji. Dodatkowo na
prawym brzegu w przekroju progu powstaùa wyrwa w skarpie. Prawdopodobn¹ przyczyn¹
byùo znikome zakotwienie budowli w brzegach.
W km 0+943 obecnie brak jest jakiejkolwiek budowli.
Na odcinku objêtym inwestycj¹ rów przebiega w wyraênie wciêtym terenie, ma charakter
meandruj¹cy. W przekroju poprzecznym koryto ma zasadniczo ksztaùt trapezu. Szerokoœã dna
jest zmienna 0,5÷1,50 m, lokalnie poszerzenia dna na skutek erozji. Skarpy o nachyleniu
1:1÷1:2, lokalnie poobrywane.
Teren inwestycji jest wolny od infrastruktury podziemnej i naziemnej.
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje siê rozbiórkê urz¹dzeñ wodnych:
a) progu drewnianego w km 0+759 o parametrach:
− km rowu
0+759
− œwiatùo
1,20 m
− rzêdna korony progu
39,50 m n.p.m.
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000) X=5842807,09 Y=5508356,34
Na etapie wydawania decyzji œrodowiskowej przedsiêwziêcie zakwalifikowano na
podstawie §3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na œrodowisko (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 71) do mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddziaùywaã na œrodowisko.
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Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objêty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji
zostaùa wydana decyzja nr 12/CP/2018 z dnia 11.10.2018 r. Wójta Gminy Bogdaniec o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu
Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty ustanowionego rozporz¹dzeniem Nr 3 Wojewody
Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Na terenie Obszaru obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce czynnej ochrony
ekosystemów zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹:
− zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli¿onym do naturalnego istniej¹cych œródleœnych i
œródpolnych cieków, mokradeù, polan, torfowisk, wrzosowisk, oraz muraw napiaskowych;
− melioracje odwadniaj¹ce, w tym regulowanie odpùywu wody z sieci rowów, dopuszczalne
tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej i rybackiej;
Na terenie Obszaru obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy
− zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, zùo¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskiego poùowu ryb oraz
wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z racjonaln¹ gospodark¹ roln¹, leœn¹, ryback¹ i
ùowieck¹;
− dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli sùu¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody
lub zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i leœnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-bùotnych.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie obszaru Natura 2000 (OSO) Ostoja
Witnicko-Dêbniañska PLB320015 – obszar specjalnej ochrony ptaków
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœã za ochronê przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt.
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych
obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia
i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zale¿noœci od potrzeb i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co
aktualizowany przez Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù
wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, œwiatùa ostrzegawcze,
sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni staùe warunki widocznoœci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwieœci publicznie przed ich rozpoczêciem
w sposób uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez
Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest
wù¹czony w cenê kontraktow¹.
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona
inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów
komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ci¹gi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wùasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz
powinien zapewniã ochronê wùasnoœci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowi¹zany
do szczegóùowego oznaczenia instalacji i urz¹dzeñ, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a tak¿e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wùaœciciela instalacji
i urz¹dzeñ, je¿eli zostan¹ przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz¹dzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robót budowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹,
Wykonawca bêdzie realizowaã roboty w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodnoœci dla
mieszkañców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego dziaùalnoœci¹.
1.7. Wymagania dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Wykonawca robót zobowi¹zany jest do podejmowania wszelkich niezbêdnych
dziaùañ, aby stosowaã siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony œrodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaã szkodliwych dziaùañ, szczególnie
w zakresie zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych
szkodliwych dla œrodowiska i otoczenia czynników zwi¹zanych z wykonywaniem robót
budowlanych. W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie:
− utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,
− podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów
i norm dotycz¹cych ochrony œrodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie
unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla osób lub dóbr publicznych i innych,
a wynikaj¹cych z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:
− lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
− œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami
toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,
 mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.
Przy prowadzeniu robót sprzêtem mechanicznym (koparki, spycharki) nale¿y uwa¿aã, aby nie
doszùo do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub rop¹ naftow¹.
Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s¹ zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak równie¿ speùniaj¹
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wymagania dotycz¹ce przepisów BHP, p.po¿. i sanitarno-higienicznych. Projektowane
obiekty budowlane nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla œrodowiska oraz higieny i zdrowia
u¿ytkowników. Projektowane roboty bêd¹ prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w
celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w œrodowisko. Przy rozwi¹zaniach
technicznych kierowano siê zasad¹ maksymalnej ochrony elementów œrodowiska naturalnego
i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wi¹¿e siê z wyst¹pieniem negatywnego wpùywu na
œrodowisko przyrodnicze, nie zostan¹ zakùócone naturalne procesy ksztaùtuj¹ce œrodowisko
przyrodnicze, dlatego te¿ nie przewiduje siê zachwiania równowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.
Wykorzystanie sprzêtu speùniaj¹cego obowi¹zuj¹ce normy oraz zachowanie szczególnej
ostro¿noœci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mo¿liwoœã zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i œrodowiska gruntowego elementami obcymi dla œrodowiska
pochodz¹cymi z pracy sprzêtu. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób
mo¿liwie najmniej uci¹¿liwy dla œrodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z
wykorzystaniem sprzêtu speùniaj¹cego wymagane normy), co w mo¿liwie najwiêkszym
stopniu ograniczy nieuniknion¹ emisjê ciepùa, haùasu i spalin, maj¹c¹ miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprzêtem mechanicznym.
Projektuje siê maksymalne wykorzystanie materiaùów naturalnych przyjaznych dla
œrodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie u¿ywanych w budownictwie wodnomelioracyjnym, niestanowi¹cych zagro¿enia dla otaczaj¹cego œrodowiska naturalnego
poœrednio i bezpoœrednio w obrêbie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwi¹zania
techniczne nie bêd¹ wprowadzaã do niego szkodliwych elementów lub substancji.
1.8. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie
bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególnoœci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych
odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù
wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie
w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowi¹zany (przed
rozpoczêciem budowy) sporz¹dziã, plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, zwanego
„planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. „Plan bioz”
nale¿y opracowaã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, sporz¹dzono „Informacjê ogóln¹ dotycz¹c¹
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia”, stanowi¹c¹ zaù¹cznik do projektu budowlanego.
Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaj¹ uzgodnienia z Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej, w zwi¹zku z czym, warunków ochrony
przeciwpo¿arowej nie okreœla siê.
Wykonawca bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowoœci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
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1.9. Warunki wynikaj¹ce z organizacji ruchu
Do wykonawcy nale¿y obowi¹zek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót.
Na wykonawcy spoczywa obowi¹zek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wùaœciwych organach.
1.10. Ogrodzenie placu budowy
Nie przewiduje siê ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowi¹zany jest do:
- utrzymania porz¹dku na placu budowy,
- wùaœciwego skùadowania materiaùów i elementów budowlanych,
- utrzymania w czystoœci dróg publicznych przy wyjeêdzie z terenu budowy,
1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czystoœci dróg publicznych sùu¿¹cych
do przywozu materiaùów lub odwozu urobku.
1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót o kategorii robót
Przedmiotow¹ inwestycjê zakwalifikowano do robót budowlanych „Budowa obiektów
in¿ynierii wodnej” dla których kod CPV wg Wspólnego Sùownika Zamówieñ wynosi:
45240000-1, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24, kategoria robót 45240000-1 Budowa
obiektów in¿ynierii wodnej.
1.13. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
U¿yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni¿ej okreœlenia nale¿y rozumieã
w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co:
 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
 Jezdnia - czêœã korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu
wydaj¹cego, wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy
dokument przebiegu robót budowlanych, sùu¿¹cy do notowania zdarzeñ i okolicznoœci
zachodz¹cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawc¹ i projektantem.
 Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj¹cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania
robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 Konstrukcja nawierzchni - ukùad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poù¹czenia.
 Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera/ Kierownika
projektu.
 Niweleta - wysokoœciowe i geometryczne rozwiniêcie na pùaszczyênie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 0 - Czêœã ogólna

11

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji
projektowej.
 Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czêœã terenu budowy.
 Zadanie budowlane - czêœã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùoœã
konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego peùnienia funkcji technicznou¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaã na wykonywaniu robót zwi¹zanych z budow¹,
modernizacj¹/ przebudow¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub jej elementu.

2. Wùaœciwoœci wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce wùaœciwoœci materiaùów
Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mog¹ byã stosowane wyù¹cznie wyroby
o wùaœciwoœciach u¿ytkowych umo¿liwiaj¹cych prawidùowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym speùnienie wymagañ podstawowych, okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny byã tak¿e zgodne z wymaganiami okreœlonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca robót powinien przedstawiã inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegóùowe informacje o êródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych
i urz¹dzeñ przewidywanych do realizacji robót – wùaœciwie oznaczonych, posiadaj¹cych
certyfikat na znak bezpieczeñstwa, certyfikat zgodnoœci, deklaracje zgodnoœci z Polsk¹
Norm¹. Kierownik budowy jest zobowi¹zany przez okres wykonania robót budowlanych
przechowywaã dokumenty stanowi¹ce podstawê ich wykonania.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaùy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadaùy wymaganiom okreœlonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u¿yciu
podstawowych materiaùów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak¿e
o aprobatach technicznych.
2.2. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione
z terenu budowy i zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka¿dy rodzaj
robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca
wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem, usuniêciem i niezapùaceniem
2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów na placu budowy
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one
u¿yte do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaùy swoj¹ jakoœã
i wùaœciwoœci i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcê i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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3. Wymagania dla sprzêtu i maszyn
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpùywu na jakoœã wykonanych robót. Sprzêt, maszyny i urz¹dzenia nie
gwarantuj¹ce realizacji umowy mog¹ byã zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzêt wykorzystany przez wykonawcê
powinien byã sprawny technicznie i speùniaã wymagania techniczne w zakresie BHP.
Liczba i wydajnoœã sprzêtu powinna gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzêt bêd¹cy wùasnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Powinien byã zgodny z normami
ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych
dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania i badañ okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bêdzie konserwowaã sprzêt jak równie¿ naprawiaã lub wymieniaã
sprzêt niesprawny. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce
zachowania warunków umowy, zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. Úrodki transportu
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich œrodków transportu, które nie
wpùyn¹ niekorzystnie na stan i jakoœã transportowanych materiaùów. Úrodki transportu
wykorzystane przez Wykonawcê powinny byã sprawne technicznie i speùniaã wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oœ i innych parametrów
technicznych. Úrodki transportu nie speùniaj¹ce tych warunków mog¹ byã dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robót budowlanych
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, za ich
zgodnoœã z dokumentacja projektow¹, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoœã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoœci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piœmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastêpstwa bùêdu
popeùnionego przez Wykonawcê w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót bêd¹ poprawione
przez wykonawcê na wùasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoœci za ich dokùadnoœã. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotycz¹ce
akceptacji wyboru materiaùów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzêtu
i innych ustaleñ odnosz¹cych siê do wykonywanych robót bêd¹ oparte na wymaganiach
okreœlonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a tak¿e
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bêd¹ speùniane nie póêniej ni¿
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w wyznaczonym czasie, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu
ponosiã bêdzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetê do obsùugi
geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby bêdzie sùu¿yù pomoc¹ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzêdnych wyznaczonych przez Wykonawcê.
Wykonawca zabezpieczy sieã punktów odwzorowania zaùo¿on¹ przez geodetê.
5.2. Wykonanie robót
1. Przy wykonaniu robót nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaã obowi¹zuj¹cych przepisów BHP
2. W przypadku natrafienia na urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nale¿y je zabezpieczyã i powiadomiã Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.
3. Odstêpstwa od projektu musz¹ byã uzgodnione z projektantem.
4. Roboty nie ujête w niniejszej ST nale¿y realizowaã zgodnie z instrukcjami wykonania
i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami technicznymi, obowi¹zuj¹cymi PN oraz
wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ.
5. W celu zapewnienia wùaœciwej jakoœci robót nale¿y rygorystycznie przestrzegaã
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót, jakoœci materiaùów
i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mo¿liwoœã pobierania próbek
i badania materiaùów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowi¹zany do opracowania programu i planu zapewnienia jakoœci zgodnie z wymogami
certyfikatu.
Wykonawca bêdzie prowadziù pomiary i badania materiaùów oraz robót
z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nale¿y
przeprowadziã zgodnie z wymogami norm. Przed przyst¹pieniem do badañ i pomiarów
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badañ. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk¹ potrzebn¹ pomoc w tych czynnoœciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bêdzie przeprowadzaù dodatkowe
badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwoœci co do jakoœci, o ile kwestionowane
materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wùaœciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom
uprawnionych organów.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo¿e dopuœciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹ Deklaracjê
zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹
i które speùniaj¹ wymogi ST).
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W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia
dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okreœlaj¹ce w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

7. Wymagania dotycz¹ce przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia ksi¹¿ki obmiaru
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia 2004 r. przedmiar
robót powinien zawieraã zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejnoœci technologicznej ich wykonania. Spis dziaùów przedmiaru robót powinien
przedstawiaã podziaù wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Sùownika
Zamówieñ.
Ogólne zasady obmiaru robót dotycz¹ umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robót bêdzie okreœlaù faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektow¹ i specyfikacja techniczn¹ wykonania i odbioru robót,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie
powinno nast¹piã co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów
wpisywane s¹ do ksi¹zki obmiarów. Ksi¹¿ka obmiarów jest niezbêdna do udokumentowania
wykonanych robót ulegaj¹cych zakryciu, robót rozbiórkowych oraz zwi¹zanych z remontami
lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek bù¹d lub opuszczenie (przeoczenie w iloœciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia
wszystkich robót. Korekta ewentualnych bùêdów lub pominiêtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wyst¹pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiaj¹cym, je¿eli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.1.1. Zasady okreœlania iloœci robót i materiaùów
Dùugoœã pomiêdzy wyszczególnionymi punktami nale¿y obmierzyã poziomo, wzdùu¿
linii osiowej i podawaã w [m], objêtoœci w [m3], powierzchnie [m2] a urz¹dzenia w [szt.].
Przy podawaniu dùugoœci, objêtoœci i powierzchni stosuje siê dokùadnoœã do dwóch znaków
po przecinku.
7.1.2. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia
te lub sprzêt pomiarowy wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa¿ne œwiadectwa. Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt
pomiarowy bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w nale¿ytym stanie przez caùy okres
trwania robót. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagaj¹
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary nale¿y przeprowadziã przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak¿e w przypadku wystêpuj¹cej dùu¿szej przerwy w robotach. Obmiar robót
ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikaj¹cych
nale¿y przeprowadzaã w czasie ich wykonywania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 0 - Czêœã ogólna

15

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi
szkicami doù¹czonymi do ksi¹¿ki obmiarów, wzglêdnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.
7.2. Obmiar robót
Jednostki obmiaru robót:
– jednostk¹ obmiarow¹ robót pomiarowych jest 1 km, 1 ha lub 1 m3
– jednostk¹ obmiarow¹ pompowania wody jest 1 m-godz.
– jednostk¹ obmiarow¹ wykopów jest 1 m3
– jednostk¹ obmiarow¹ nasypów jest 1 m3
– jednostk¹ obmiarow¹ œcianki szczelnej jest 1 m, 1 m2
– jednostk¹ obmiarow¹ ubezpieczeñ jest 1 m, 1 m2 lub 1 m3
– jednostk¹ obmiarow¹ usuniêtych drzew jest 1 szt.
– jednostk¹ obmiarow¹ usuniêtych krzewów jest 1 ha
– jednostk¹ obmiarow¹ plantowania jest 1 m2
– jednostk¹ obmiarow¹ humusowania i obsiewu jest 1 m2

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów
Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje odbiorów:
- odbiór czêœciowy,
- odbiór etapowy,
- odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu,
- odbiór koñcowy,
- odbiór po okresie rêkojmi,
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór czêœciowy: Polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót.
Odbiór etapowy: Polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych robót, które stanowi¹ caùoœã
technologiczn¹.
Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu: Polega na ocenie iloœci i jakoœci
robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegn¹ zakryciu. Odbiór taki musi byã
przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postêpu robót. Gotowoœã do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbiór koñcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami okreœlonymi
w umowie. Odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj¹cego
w obecnoœci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporz¹dza
protokóù odbioru robót budowlanych, zawieraj¹cy w szczególnoœci wykaz ewentualnych wad
i usterek oraz termin ich usuniêcia. Tryb pracy komisji odbioru okreœla umowa lub
szczegóùowe regulaminy organizacyjne Zamawiaj¹cego.
Odbiór po okresie rêkojmi: Przed zakoñczeniem okresu rêkojmi Zamawiaj¹cy lub
u¿ytkownik obiektu wraz z Wykonawc¹ dokonuj¹ odbioru „po okresie rêkojmi”. Odbiór taki
wymaga przygotowania nastêpuj¹cych dokumentów:
- umowy,
- protokoùu odbioru koñcowego,
- dokumentów potwierdzaj¹cych ewentualne usuniêcie wad stwierdzonych podczas
odbioru koñcowego,
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-

dokumentów potwierdzaj¹cych wad zgùoszonych w okresie rêkojmi oraz
potwierdzenia ich usuniêcia,
- innych dokumentów niezbêdnych do dokonania czynnoœci odbioru.
Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych usuniêciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koñcowym, odbiorze po okresie rêkojmi oraz wad zaistniaùych
w okresie gwarancji.
8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã nastêpuj¹ce
dokumenty:
- oœwiadczenie kierownika budowy o zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê,
- dokumentacjê powykonawcz¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Specyfikacjê techniczn¹ wykonania i odbioru robót,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik budowy i ksi¹¿kê obmiaru robót,
- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych
- protokoùy odbiorów czêœciowych, etapowych, robót zanikaj¹cych, ulegaj¹cych zakryciu,
- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty wbudowanych materiaùów,
certyfikaty na znak bezpieczeñstwa,
- program zapewnienia jakoœci, o ile byù wymagany,
- geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie robót – podstawa pùatnoœci
Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady pùatnoœci zostanie okreœlony pomiêdzy
Wykonawc¹ a Zamawiaj¹cym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bêd¹ na
podstawie œwiadectw pùatnoœci wystawionych przez Wykonawcê i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstaw¹ pùatnoœci bêd¹ ceny jednostkowe
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bêd¹cym zaù¹cznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i pùatnoœci za wykonane roboty mog¹ byã tak¿e okreœlone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:
Operat wodnoprawny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Przedmiar robót
10.2. Przepisy zwi¹zane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202],
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2017 poz. 1566 z póên. zm.]
c) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêã
mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
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d) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].
e) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego
[t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935],
f) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u¿ytkowego [t.j.
Dz. U. z 2013 poz. 1129],
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614],
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska [t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z
póên. zm.],
i) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
j) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
k) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie przyjêcia
Planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],
l) Rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzêdowy Województwa Lubuskiego z 02.04.2014 r. poz. 810],
m) Rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
17 lipca 2017 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków korzystania z wód
regionu wodnego Warty [Dziennik Urzêdowy Województwa Lubuskiego z 17.07.2017 r.
poz. 1652],
n) Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
5 grudnia 2017 r. o przygotowaniu (przyjêciu) planu przeciwdziaùania skutkom suszy w
regionie wodnym Warty,
o) Krajowy program oczyszczania œcieków komunalnych – Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Radê Ministrów,
p) Uchwaùa nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia „Zaùo¿eñ
do planów rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020
z perspektyw¹ do roku 2030” [M.P.2016 poz.711]
q) Mapa Podziaùu Hydrograficznego Polski 2010 – Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
r) Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót przygotowawczych, pomiarowych i rozbiórkowych w ramach
inwestycji Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji nizinnej w
Nadleœnictwie Bogdaniec Czêœã nr IV: zadanie nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu progów
piêtrz¹cych na rowie melioracji szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m
zlokalizowanych w gminie Witnica w obrêbie ewidencyjnym Mosina na dziaùkach o
numerach ewidencyjnych 573, 482, 545.
1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy SST obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce
na celu wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i rozbiórkowych na
przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót wchodz¹:
 roboty pomiarowe,
 wykoszenie traw i porostów,
 zdjêcie warstwy humusu,
 wykonanie studni betonowych tymczasowych,
 pompowanie wody,
 œcinanie i karczowanie drzew i krzaków,
 roboty rozbiórkowe.
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia w niniejszych SST s¹ zgodne
w odpowiednich normach i wytycznych bran¿owych.

z

definicjami

zawartymi

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã wykonania robót, ich zgodnoœã
z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIA£Y
Roboty pomiarowe
Do utrwalenia punktów gùównych trasy nale¿y stosowaã pale drewniane z gwoêdziem
lub prêtem stalowym, sùupki betonowe albo rury metalowe o dùugoœci okoùo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów zaùamania
trasy, powinny mieã œrednicê od 0,15 do 0,20 m i dùugoœã od 1,50 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozostaùych punktów nale¿y stosowaã paliki drewniane œrednicy od
0,05 do 0,08 m i dùugoœci okoùo 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni
bolce stalowe œrednicy 5 mm i dùugoœci od 0,04 do 0,05 m. „Úwiadki” powinny mieã dùugoœã
okoùo 0,50 m i przekrój prostok¹tny.
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Wykoszenie traw i porostów
Nie wystêpuj¹.
Zdjêcie warstwy humusu
Nie wystêpuj¹.
Wykonanie studni betonowych tymczasowych
Studnie betonowe prefabrykowane.
Pompowanie wody
Nie wystêpuj¹.
Úcinanie i karczowanie drzew i krzewów
Nie wystêpuj¹

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 0 – Czêœã ogólna.
3.2. Sprzêt pomiarowy
Do wykonywania robót pomiarowych nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 odbiorniki GPS,
 dalmierze,
 tyczki,
 ùaty,
 taœmy stalowe, szpilki.
3.3. Sprzêt do wykoszenia traw i porostów
Do wykonywania robót zwi¹zanych z wykoszeniem traw i porostów nale¿y stosowaã:
 kosiarki rêczne,
 kosiarki pùywaj¹ce,
 grabie i widùy,
 kosiarki zawieszone na ci¹gniku,
 ci¹gnik koùowy z przyczep¹ skrzyniow¹.
3.4. Sprzêt do zdejmowania humusu
Do wykonywania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu nale¿y stosowaã:
 spycharki,
 ùopaty, szpadle i inny sprzêt do rêcznego wykonywania robót ziemnych.
3.5. Sprzêt do robót rozbiórkowych
Do wykonywania robót zwi¹zanych z rozbiórkami istniej¹cych budowli nale¿y stosowaã:
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3.6. Sprzêt do wykonania studni betonowych tymczasowych
Do wykonywania studni betonowych nale¿y stosowaã:
 ¿uraw samochodowy wraz z zawiesiami przystosowanymi do przemieszczania krêgów
betonowych,
 samochód ciê¿arowy,
 koparki,
 spycharki,
 sprzêt rêczny – ùopaty, szpadle itp.
3.7. Sprzêt do pompowania wody
Do wykonywania robót zwi¹zanych z pompowaniem wody z wykopów oraz przesi¹ków
przez grodzê nale¿y dysponowaã sprzêtem takim jak:
 pompy elektryczne,
 agregat pr¹dotwórczy,
 igùofiltry,
 samochód skrzyniowy,
 sprzêt rêczny – ùopaty, szpadle itp.
3.8. Sprzêt do œcinania i karczowania drzew i krzaków
Do wykonywania robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków nale¿y stosowaã:
 piùy mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniêcia,
 spycharki,
 koparki lub ci¹gniki ze specjalnym osprzêtem do prowadzenia prac zwi¹zanych
z wyrêbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
4.2. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu sprzêtu i materiaùów
− Sprzêt i materiaùy do robót pomiarowych mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami
transportu.
− Humus nale¿y przemieszczaã z zastosowaniem spycharek albo przewoziã transportem
samochodowym. Wybór œrodka transportu zale¿y od odlegùoœci, warunków lokalnych
i przeznaczenia humusu.
− Wykoszone trawy i porosty przewoziã transportem ci¹gnikowym lub samochodowym.
− Krêgi studni betonowych przewoziã dowolnym œrodkiem transportu z zachowaniem
odpowiednich warunków ukùadania z tym, ¿e górna warstwa krêgów nie mo¿e
przewy¿szaã œcian œrodka transportowego o wiêcej ni¿ 1/3 œrednicy zewnêtrznej krêgu lub
1/3 jego wysokoœci.
− Pompy mo¿na przewoziã dowolnym œrodkiem transportu przewidzianym do tego rodzaju
prac.
− Pnie, karpinê, dr¹gowinê oraz gaùêzie nale¿y przewoziã transportem samochodowym. Pnie
przedstawiaj¹ce wartoœã jako materiaù u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
byã transportowane w sposób nie powoduj¹cy ich uszkodzeñ.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
5.2. Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi instrukcjami
Gùównego Urzêdu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwi¹zane z wyznaczeniem i
realizacj¹ obiektów obejmuj¹ miêdzy innymi:
 wyznaczenie i stabilizacjê w terenie (w nawi¹zaniu do staùej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztaùtu budowli (waùu) i
poszczególnych jej elementów,
 wyznaczenie w oparciu o robocz¹ osnowê realizacyjn¹, elementów geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawêdzie, zaùamania itp.
 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpoœrednim jej s¹siedztwie odpowiedniej iloœci
reperów wysokoœciowych, przy czym punkty te powinny byã dowi¹zane do geodezyjnej
osnowy wysokoœciowej obowi¹zuj¹cej na tym terenie,
 wyznaczenie oraz kontrolê w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleñ skarp,
spadków i osiadania itp.,
 wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli.
Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny byã wyznaczone i zastabilizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji
budowy. Ze wzglêdu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi
i obrysów elementów budowli oraz parametrów cieku wymaga wyznaczenia bocznych
odnoœników usytuowanych poza bezpoœredni¹ stref¹ robót, nie nara¿onych na zniszczenie
i umo¿liwiaj¹cych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.
Wyznaczenie punktów wysokoœciowych i sytuacyjnych
Wykonawca powinien sprawdziã czy rzêdne terenu okreœlone w dokumentacji
projektowej s¹ zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e
rzeczywiste rzêdne terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okreœlonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomiã o tym Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeñ w czasie trwania robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj¹cego
zostan¹ zniszczone przez Wykonawcê œwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan¹ one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostaùe prace pomiarowe konieczne dla prawidùowej realizacji
robót nale¿¹ do obowi¹zków Wykonawcy.
Tyczenie obiektów nale¿y wykonaã w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreœlonej w dokumentacji projektowej.
Oœ trasy projektowanego/odbudowywanego odcinka waùu powinna byã wyznaczona w
punktach gùównych i w punktach poœrednich w odlegùoœci zale¿nej od charakterystyki terenu
i uksztaùtowania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo¿e byã
wiêksze ni¿ 5 cm. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y wyznaczyã z dokùadnoœci¹ do 1
cm w stosunku do rzêdnych niwelety okreœlonych w dokumentacji projektowej.
Punkty gùówne i punkty poœrednie poszczególnych obiektów musz¹ byã zaopatrzone
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w oznaczenia okreœlaj¹ce w sposób wyraêny i jednoznaczny charakterystykê i poùo¿enie tych
punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczenie w czasie trwania robót.
Wyznaczenie roboczych punktów wysokoœciowych
Punkty wysokoœciowe (repery robocze) nale¿y wykonaã dla ka¿dego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nale¿y zaùo¿yã
poza granicami robót, z wykorzystaniem punktów staùych na stabilnych istniej¹cych
budowlach.
W przypadku braku takich punktów, repery robocze nale¿y zaùo¿yã w postaci sùupków
betonowych lub grubych ksztaùtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczaj¹cy osiadanie. Rzêdne reperów roboczych nale¿y okreœlaã z tak¹ dokùadnoœci¹, aby
œredni bù¹d niwelacji po wyrównaniu byù mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹
w nawi¹zaniu do reperów pañstwowych. Repery robocze powinny byã wyposa¿one
w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraêne i jednoznaczne okreœlenie nazwy reperu i jego
rzêdnej.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawêdzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w miejscach
wymagaj¹cych uzupeùnienia do poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawêdzi nasypów i wykopów
nale¿y stosowaã dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale¿y stosowaã w przypadku
nasypów o wysokoœci przekraczaj¹cej 1 m oraz wykopów gùêbszych ni¿ 1 m. Odlegùoœã
miêdzy palikami lub wiechami nale¿y dostosowaã do uksztaùtowania terenu oraz geometrii
trasy obiektów liniowych. Odlegùoœã ta powinna odpowiadaã co najmniej odstêpowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Kolejnoœã wykonywania robót geodezyjnych
 zlokalizowanie urz¹dzeñ podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich,
 oznaczenie terenu niezbêdnego dla obiektu budowlanego,
 wytyczenie osi krawêdzi nasypu waùu,
 wytyczenie osi przegrody przeciwfiltracyjnej,
 wykonanie pomiarów sprawdzaj¹cych waùu na etapie oraz po ich realizacji.
5.3. Wykoszenie traw i porostów
Wykoszenie porostów i traw ze skarp, dna oraz w pasie pod czasowe zajêcie
przewiduje siê prowadziã mechanicznie kosiark¹ na ci¹gniku. Porosty po wykoszeniu, zgrabiã
w pryzmy, a nastêpnie zaùadowaã i przetransportowaã na skùadowisko wskazane przez
Inwestora.
5.4. Zdjêcie warstwy humusu
Warstwê humusu nale¿y zdj¹ã w miejscach okreœlonych w dokumentacji projektowej
przy czym powinna byã ona zdjêta w sposób umo¿liwiaj¹cy jej póêniejsze u¿ycie.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byã wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nale¿y zdejmowaã mechanicznie z zastosowaniem
spycharek, koparek lub rêcznie.
Gruboœã zdejmowanej warstwy humusu powinna byã zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, warunkami technicznymi lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedùug
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faktycznego stanu wystêpowania. Stan faktyczny bêdzie stanowiù podstawê do rozliczenia
czynnoœci zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu.
Zdjêty humus nale¿y skùadowaã w regularnych pryzmach. Miejsca skùadowania
humusu powinny byã przez Wykonawcê tak dobrane, aby humus byù zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak¿e naje¿d¿aniem przez pojazdy. Nie nale¿y zdejmowaã humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpoœrednio po nich, aby unikn¹ã zanieczyszczenia
gruntem nieorganicznym.
5.5. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaã mechanicznie lub rêcznie w sposób
okreœlony w Dokumentacji projektowej i SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace
rozbiórkowe nale¿y prowadziã z ostro¿noœci¹ i zachowaniem zasad BHP.
5.6. Studnie betonowe
Na czas wykonania robót budowlanych wymagaj¹cych prowadzenia odwodnienia nale¿y
wykonaã studnie z krêgów betonowych, z których bêdzie pompowana woda.
Lokalizacjê studni betonowych wykonaã wedùug dokumentacji projektowej lub
w miejscach, które ustali Wykonawca robót po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
5.7. Pompowanie wody z wykopów oraz przesi¹ków przez grodze
Ze studni nale¿y pompowaã filtruj¹c¹ wodê za pomoc¹ pomp.
5.8. Úcinanie i karczowanie drzew i krzaków
Roboty zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków obejmuj¹ wyciêcie i wykarczowanie
drzew i krzaków, wywiezienie pni, dr¹gowiny, karpiny i gaùêzi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie doùów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostaùoœci po
wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków powinna byã uzyskana przez
Zamawiaj¹cego. Wycinkê drzew o wùaœciwoœciach materiaùu u¿ytkowego nale¿y wykonywaã
w tzw. sezonie rêbnym, ustalonym przez Inspektora.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nale¿y oczyœciã z roœlinnoœci, wykarczowaã pnie i usun¹ã korzenie tak, aby
zawartoœã czêœci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczaùa 2%.
Roœlinnoœã istniej¹ca w pasie robót, nie przeznaczona do usuniêcia, powinna byã przez
Wykonawcê zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je¿eli roœlinnoœã, która ma byã zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcê, to powinna byã ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie wùadze. Pnie drzew i
krzaków znajduj¹ce siê w pasie robót, powinny byã wykarczowane.
Poza miejscami wykopów doùy po wykarczowanych pniach nale¿y wypeùniã gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagêœciã, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
Roboty ziemne. Doùy w obrêbie przewidywanych wykopów, nale¿y tymczasowo
zabezpieczyã przed gromadzeniem siê w nich wody. Wykonawca ma obowi¹zek prowadzenia
robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj¹ce wartoœã jako materiaù u¿ytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utraciùy tej wùaœciwoœci w czasie robót.
Sposób zniszczenia pozostaùoœci po usuniêtej roœlinnoœci powinien byã zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Je¿eli dopuszczono spalanie roœlinnoœci usuniêtej w czasie robót przygotowawczych
Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby odbyùo siê ono z zachowaniem wszystkich wymogów

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1 – Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe

28

bezpieczeñstwa i odpowiednich przepisów.
Je¿eli warunki atmosferyczne lub inne wzglêdy zmusiùy Wykonawcê do odst¹pienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiaù do spalenia stanowi przeszkodê w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun¹ã go w miejsce tymczasowego
skùadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In¿yniera, w którym bêdzie mo¿liwe
dalsze spalanie.
Pozostaùoœci po spaleniu powinny byã usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy. Jeœli
pozostaùoœci po spaleniu, za zgod¹ Inspektora, s¹ zakopywane na terenie budowy, to powinny
byã one ukùadane w warstwach. Ka¿da warstwa powinna byã przykryta warstw¹ gruntu.
Ostatnia warstwa powinna byã przykryta warstw¹ gruntu o gruboœci co najmniej 30 cm i
powinna byã odpowiednio wyrównana i zagêszczona. Pozostaùoœci po spaleniu nie mog¹ byã
zakopywane pod rowami odwadniaj¹cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których
odbywa siê przepùyw wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
6.2. Kontrola jakoœci prac pomiarowych
Kontrolê jakoœci prac pomiarowych nale¿y prowadziã wedùug ogólnych zasad okreœlonych w
instrukcjach i wytycznych Gùównego Urzêdu Geodezji i Kartografii.
6.3. Kontrola wykoszenia traw i porostów
Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac.
6.4. Kontrola zdjêcia warstwy humusu
Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci zdjêcia humusu.
6.5. Kontrola wykonania rozbiórek
Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
6.6. Kontrola wykonania studni betonowych
Sprawdzenie jakoœci robót polega na sprawdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz
wizualnej oceny.
6.7. Kontrola pompowania wody z wykopów
Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie wykonywanych prac.
6.8. Kontrola usuniêcia drzew i krzaków
Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia roœlinnoœci,
wykarczowania korzeni i zasypania doùów. Zagêszczenie gruntu wypeùniaj¹cego doùy
powinno speùniaã odpowiednie wymagania okreœlone w SST – Roboty ziemne.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla:
 robót pomiarowych – kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m3] wykopu –
pomiary przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni – pomiary przy
powierzchniowych robotach ziemnych,
 wykoszenia traw i porostów – 1 m2
 usuniêcia humusu – 1 m2 zdjêtej warstwy
 rozebranej konstrukcji ¿elbetowej – 1 m3
 wykonanie studni – 1 szt.
 odwodnienie wykopów – 1 m-g
 wycinki drzew - 1 szt.
 wycinki krzewów - 1 ha

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
8.2. Odbiór robót
Roboty pomiarowe
Odbiór robót zwi¹zanych z wytyczeniem obiektów nastêpuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokóùu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkùada Inspektorowi nadzoru.
Úcinanie i karczowanie drzew i krzaków
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlega sprawdzenie doùów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
Odbiór pozostaùych robót przygotowawczych nastêpuje na podstawie wizualnej oceny
wykonania robót oraz zgodnoœci z dokumentacja projektow¹ i SST.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,
− uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie uùatwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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Cena wykoszenia porostów obejmuje:
 wykoszenie porostów, traw i trzcinowisk,
 wygrabienie porostów,
 zaùadunek i transport na skùadowisko.
Cena wykonania robót zwi¹zanych z usuniêciem humusu obejmuje:
− zdjêcie humusu wraz z haùdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkùad.
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:
− rozbiórkê lub demonta¿ elementów,
− zaùadunek rêczny lub mechaniczny elementów na œrodki transportowe,
− wywiezienie materiaùów z rozbiórek w miejsce wskazane przez Inwestora - gruz na
wysypisko œmieci, elementy stalowe na zùomowisko.
Cena wykonania studni betonowych tymczasowych obejmuje:
− dostarczenie materiaùów,
− wykonanie studni z krêgów betonowych,
− rozebranie studni tymczasowej.
Cena pompowania wody z wykopów oraz przesi¹ków przez grodze obejmuje:
 instalacje pomp,
 pompowanie wody.
Cena usuniêcia drzew i krzaków obejmuje:
 wyciêcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
 wywiezienie pni, dr¹gowiny, karpiny i gaùêzi poza teren budowy lub przerobienie gaùêzi na
korê drzewn¹, wzglêdnie spalenie na miejscu pozostaùoœci po wykarczowaniu,
 uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
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2.
3.
4.
5.
6.
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK
1978.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsùuga inwestycji, GUGiK 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokoœciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2 – Roboty ziemne

1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji Budowa i przebudowa
urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji nizinnej w Nadleœnictwie Bogdaniec Czêœã nr IV:
zadanie nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu progów piêtrz¹cych na rowie melioracji
szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m zlokalizowanych w gminie Witnica w obrêbie
ewidencyjnym Mosina na dziaùkach o numerach ewidencyjnych 573, 482, 545.
1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy SST obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce
na celu wykonanie robót ziemnych zwi¹zanych z przedmiotow¹ inwestycj¹ i obejmuj¹:
 wykopy,
 nasypy,
 plantowanie terenu i skarp.
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speùniaj¹ca warunki statecznoœci i odwodnienia,
- wysokoœã nasypu lub gùêbokoœã wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
- nasyp niski - nasyp, którego wysokoœã jest mniejsza ni¿ 1 m,
- nasyp œredni - nasyp, którego wysokoœã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
- nasyp wysoki - nasyp, którego wysokoœã przekracza 3 m,
- wykop pùytki - wykop, którego gùêbokoœã jest mniejsza ni¿ 1 m,
- wykop œredni - wykop, którego gùêbokoœã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
- wykop gùêboki - wykop, którego gùêbokoœã przekracza 3 m,
- odkùad - miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów,
- wskaênik zagêszczenia gruntu - wielkoœã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu,
okreœlona wg wzoru:
Is 

d
 ds

gdzie:
d - gêstoœã objêtoœciowa szkieletu zagêszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ds - maksymalna gêstoœã objêtoœciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoœci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], sùu¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

wskaênik

ró¿noziarnistoœci – wielkoœã
charakteryzuj¹ca
zagêszczalnoœã
niespoistych, okreœlona wg wzoru:
U

d 60
d 10

gruntów
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gdzie:
d60 - œrednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - œrednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaênik odksztaùcenia gruntu – wielkoœã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu,
okreœlona wg wzoru:
I0 

E2
E1

gdzie:
E1 - moduù odksztaùcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci¹¿eniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - moduù odksztaùcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci¹¿eniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã ze SST,
Dokumentacj¹ Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami.

2. MATERIA£Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
2.2. Podziaù gruntów
Podziaù gruntów pod wzglêdem wysadzinowoœci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1
Tab. 1
Wyszczególnienie
Lp.
wùaœciwoœci
1. Rodzaj gruntu

2.

3.
4.

Zawartoœã cz¹stek
 0,075 mm
 0,02 mm
Kapilarnoœã bierna
Wskaênik piask. WP

Jedn.








%
m

niewysadzinowe
rumosz niegliniasty
¿wir
pospóùka
piasek gruby
piasek œredni
piasek drobny
¿u¿el nierozpadowy

 15
3
 1,0
 35







Grupy gruntów
w¹tpliwe
piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
¿wir gliniasty
pospóùka gliniasta

od 15 do 30
od 3 do 10
 1,0
od 25 do 35

wysadzinowe
maùo wysadzinowe
 glina piaszczysta
zwiêzùa, glina
zwiêzùa, glina pylasta
zwiêzùa
 iù, iù piaszczysty, iù
pylasty
bardzo wysadzinowe
 piasek gliniasty
 pyù, pyù piaszczysty
 glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
 iù warwowy
 30
 10
 1,0
 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byã przez Wykonawcê
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów (z wyj¹tkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).
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Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów (zasypywania wykopów),
powinny byã wywiezione przez Wykonawcê na odkùad. Zapewnienie terenów na odkùad
nale¿y do obowi¹zków Zamawiaj¹cego, o ile nie okreœlono tego inaczej w umowie. Inspektor
nadzoru mo¿e nakazaã pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatnoœã wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotnoœci.
Grunty do wykonania podkùadu nale¿y stosowaã pospóùki ¿wirowo-piaskowe.
Wymagania dotycz¹ce pospóùek:
 uziarnienie do 50 mm,
 ù¹czna zawartoœã frakcji kamiennej i ¿wirowej do 50 %,
 zawartoœã frakcji pyùowej do 2 %,
 zawartoœã cz¹stek organicznych do 2 %.
Do zasypywania wykopów mo¿e byã u¿yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniêty i bez zanieczyszczeñ takich jak ziemia roœlinna, odpadki materiaùów
budowlanych itp.

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
3.2. Sprzêt do wykonania robót ziemnych
Roboty mog¹ byã wykonywane mechanicznie lub rêcznie. Wykonawca przystêpuj¹cy
do robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
 spycharek g¹sienicowych,
 koparek g¹sienicowych podsiêbiernych i chwytakowych,
 samochodów samowyùadowczych,
 ubijaków mechanicznych (zagêszczarki pùytowe),

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
4.2. Transport gruntu
Wybór œrodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do
rodzaju gruntu (materiaùu), jego objêtoœci, sposobu odspajania i zaùadunku oraz do odlegùoœci
transportu. Wydajnoœã œrodków transportowych powinna byã dostosowana do wydajnoœci
sprzêtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaùu). Zwiêkszenie odlegùoœci
transportu ponad wartoœci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy,
dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùoœci nie zostaùy
wczeœniej zaakceptowane na piœmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nale¿y rozmieœciã
równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej i zabezpieczyã przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nale¿y prowadziã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,
postanowieniami norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z wymogami
zawartymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty ziemne”
– Ministerstwo Ochrony Úrodowiska Zasobów Naturalnych i Leœnictwa, 1996 r.
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5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnoœci warunków terenowych z projektowymi
Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów nale¿y sprawdziã zgodnoœã
rzêdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczêciem i w trakcie wykopów
nale¿y wykonywaã pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem koùków
kierunkowych, ùaw wysokoœciowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawêdzi
wykopów, niwelacj¹ kontroln¹ robót ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzêdne
dna wykopu okreœla dokumentacja projektowa.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, ruroci¹gi niewypaùy itp. nale¿y przerwaã roboty, zawiadomiã odpowiednie
wùadze administracyjne, a zagro¿one miejsca zabezpieczyã przed dostêpem ludzi i zwierz¹t.
Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na którym je wstrzymano, mo¿e nast¹piã za
zgod¹ wùaœciwych wùadz i powinny byã one przeprowadzone wg ich wskazówek.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny byã wiêksze ni¿ 10 cm. Ró¿nica w stosunku do projektowanych rzêdnych robót
ziemnych nie mo¿e przekraczaã ±1 cm.
5.1.3. Postêpowanie w wypadku przegùêbienia wykopów
Wykopy powinny byã wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o gruboœci 20 cm poùo¿ona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byã usuniêta rêcznie bezpoœrednio przed uùo¿eniem ruroci¹gu. W przypadku
przegùêbienia wykopu poni¿ej poziomu projektowanego nale¿y porozumieã siê z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego celem, podjêcia odpowiednich decyzji.
5.1.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie
w caùym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postêpowaã
w kierunku podnoszenia siê osi wykopu.
W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaã odpowiedni spadek podùu¿ny
umo¿liwiaj¹cy szybki odpùyw wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nale¿y odprowadziã
poza teren pasa robót ziemnych. Niezale¿nie od budowy urz¹dzeñ, stanowi¹cych elementy
systemów odwadniaj¹cych, ujêtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaj¹ tego warunki terenowe, wykonaã urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyã grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.1.5. Umocnienie wykopów
Wykopy w razie potrzeby umocniã szalunkami systemowymi b¹dê balami drewnianymi.
5.1.6. Zasypanie wykopów
Przed rozpoczêciem zasypywania dno wykopu wokóù budowli powinno byã
oczyszczone z odpadków materiaùów budowlanych. Wykonawca mo¿e przyst¹piã do
zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno byã
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno byã wykonane
bezpoœrednio po zakoñczeniu przewidzianych w nim robót. Ukùadanie i zagêszczanie gruntów
powinno byã wykonane warstwami o gruboœci:
 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków rêcznych,
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 0,30 m – przy zasypaniu spycharkami.
Wskaênik zagêszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni¿ IS=0,96
wg próby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagêszczanie gruntu w pobli¿u œcian powinno byã wykonane w sposób nie
powoduj¹cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopów wykonywaã
rêcznie i mechanicznie.
5.2. Nasypy
Wszystkie nasypy powinny byã wykonywane warstwami o staùej gruboœci (30 cm). Dla
zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego z wód opadowych warstwy
powinny posiadaã nachylenie:
 ok. 10 % w kierunku podùu¿nym,
 ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wy¿ej poùo¿ona warstwa mo¿e byã ukùadana po osi¹gniêciu wymaganego
zagêszczenia warstwy poprzedniej wg dokumentacji projektowej lecz nie mniej ni¿ ID=0,60.
Gruboœã warstw, w zale¿noœci od rodzaju gruntu i maszyn zagêszczaj¹cych okreœliã na
podstawie próbnego zagêszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.
Tab. 2
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zagêszczaj¹cych

niespoiste

gruboziarniste
i kamieniste

spoiste

h [m]

n

h [m]

n

h [m]

n

Walce wibracyjne gùadkie

0,4-0,7

4-8

-

-

0,3-0,6

4-8

Walce wibracyjne okoùkowane

0,4-0,6

4-8

0,2-0,3

6-10

-

-

Walce ogumione

0,2-0,3

6-8

0,2-0.3

6-10

-

-

Zagêszczarki wibracyjne

0,3-0,6

4-8

-

-

0,3-0,6

4-8

Spycharki g¹sienicowe*

0,2-0,3

8-12

0,2-0.3

8-12

-

-

1-5

5-15

-

-

1-3

5-15

Ubijaki o masie 1-10 Mg
opuszczane z wysokoœci 5-10 m

Dla unikniêcia przestojów odcinek robót nale¿y podzieliã na czêœci tak aby procesy
wbudowania gruntu, zagêszczenia i kontroli jakoœci mogùy byã realizowane w tym samym
czasie.
Rzêdne terenu oraz nachylenia okreœla dokumentacja projektowa. Grunt mineralny
nale¿y rozkùadaã równomiernie warstwami i zagêszczaã, a grunt zagêszczany powinien posiadaã
wilgotnoœã naturaln¹ wn zbli¿on¹ do optymalnej wopt, okreœlon¹ wedùug normalnej metody
Proctora. Zaleca siê aby:
 dla gruntów spoistych, z wyj¹tkiem pospóùek, ¿wirów i rumoszy gliniastych wilgotnoœã
gruntu byùa w granicach wn = wopt ±2%,
 dla pospóùek, ¿wirów i rumoszy gliniastych wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica
wilgotnoœci zale¿y od rodzaju maszyn zagêszczaj¹cych,
 dla gruntów sypkich z wyj¹tkiem piasków drobnych i pylastych, grunt nale¿y polewaã
mo¿liwie du¿¹ iloœci¹ wody.
Jeœli grunt posiada wilgotnoœã naturaln¹ ni¿sz¹ od dopuszczalnej nale¿y go nawil¿yã
przez polewanie wod¹ na odkùadzie lub przy urabianiu w zùo¿u (jeœli ta wilgotnoœã jest znacznie
ni¿sza) lub w warstwie je¿eli jest bliska dopuszczalnej. W trakcie wùaœciwego procesu
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zagêszczania uùo¿ona warstwa powinna byã zagêszczona na caùej szerokoœci nasypu, przy czym
iloœã przejazdów maszyn zagêszczaj¹cych powinna zapewniã wymagane zagêszczenie.
Grunt do wykonania nasypu powinien byã wolny od zanieczyszczeñ (odpadki, gruz,
czêœci roœlinne, karcze drzew itp.). Zabrania siê równie¿ wbudowania w nasyp gruntów:
 o zawartoœci czêœci organicznych wiêkszej ni¿ 3 %,
 o zawartoœci frakcji ilastej wiêkszej od 30 %,
 o zawartoœci gipsu i soli rozpuszczalnych wiêkszej od 5 %,
 spoistych w stanie pùynnym, miêkkoplastycznym, zwartym,
 ska¿onych chemicznie.
5.3. Rozplantowanie gruntów z wykopów
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopów wykonaã mechanicznie lub rêcznie.
5.4. Plantowanie terenu oraz skarp
Plantowanie terenu i skarp prowadziã rêcznie lub mechanicznie z zachowaniem
parametrów okreœlonych w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
6.2. Kontrola jakoœci robót ziemnych
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byã wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonania robót oraz po ich zakoñczeniu
powinny obejmowaã:
 zgodnoœã wykonania robót z dokumentacj¹,
 prawidùowoœã wytyczenia robót w terenie,
 przygotowanie terenu,
 rodzaj i stan gruntu w podùo¿u,
 wymiary wykopów,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
 przygotowanie podùo¿a,
 grunt u¿yty na wykonanie nasypu,
 gruboœã i równomiernoœã warstw,
 sposób i jakoœã zagêszczenia,
 rzêdne stóp skarp oraz rzêdna korony,
 usytuowanie oraz dùugoœã osi,
 wymiary przekroju poprzecznego (koñcowe i okresowo w trakcie sypania)
 nachylenie skarp.
Wymiary nasypów nale¿y kontrolowaã geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej ni¿ co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachyleñ skarp i spadków powinny odpowiadaã wymaganiom
dotycz¹cych wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczaã 10 % projektowanego
nachylenia.
Bie¿¹ca kontrola jakoœci wbudowanego w nasyp gruntu powinna byã prowadzona
przez laboratorium geotechniczne. Badania zagêszczenia nale¿y prowadziã:
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 na bie¿¹co w celu sprawdzenia czy osi¹gniêto wymagane projektem zagêszczenie danej
warstwy warunkuj¹ce do ukùadania nastêpnej,
 po wykonaniu caùej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc sùabych
lub innych miejsc zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu.
Wyniki kontroli bie¿¹cej nale¿y uznaã za zadowalaj¹ce jeœli okreœlone na podstawie wyników
badañ ka¿dej pobranej próbki wartoœci kontrolowane speùniaj¹ podstawowe warunki:
ID ≥ IDw
Powy¿szych wymagañ mo¿e nie speùniaã nie wiêcej ni¿ 15 % wszystkich wyników, przy
czym wskaêniki najni¿sze powinny speùniaã nierównoœci:
IDmin ≥ 0,70 IDw
Próbki pobierane do badañ zagêszczenia powinny byã tak lokalizowane aby byùy
reprezentatywne dla caùego przekroju poprzecznego nasypu tj. czêœci œrodkowej i stref
przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej i sprawdzeniu gruboœci warstwy rozplanowanej.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi s¹:
 wykopy – 1 m3
 nasypy – 1 m3
 rozplantowanie urobku – 1 m3
 plantowanie terenu i skarp – 1 m2

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Roboty ziemne uznaje
siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora, je¿eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

Podstaw¹ pùatnoœci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m3 gruntu zgodnie z
dokumentacj¹ projektow¹ i obmiarem w terenie.
Cena wykonania wykopu obejmuje:
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu ze zùo¿eniem na odkùad lub zaùadowaniem na samochody
i odwiezieniem,
 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglêdnieniem wykonania tymczasowych grodzy
ziemnych z worków z piaskiem lub zabicia œcianek szczelnych stalowych lub obudów
zmechanizowanych.
Cena wykonania nasypu obejmuje:
 dostarczenie materiaùu,
 uformowanie i zagêszczenie nasypu.
Cena transportu gruntu obejmuje (za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglêdnieniem odlegùoœci transportu):
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 zaùadowanie gruntu na œrodki transportu,
 przewóz na wskazan¹ odlegùoœã,
 wyùadunek z rozplantowaniem z grubsza.
Cena plantowania obejmuje:
 plantowanie i wyrównanie terenu i skarp.
Cena rozplantowania urobku obejmuje:
 rozplantowanie urobku warstw¹ o zaùo¿onej gruboœci,
 wyrównanie rozplanowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
1.
2.

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

3.

PN-B-02481:1999

4.
5.

BN-77/8931-12

6.

PN-EN 10248-1:1999

7.

PN-EN 10248-2:1999

8.

PN-S-02205:1998

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Okreœlenia. Symbole. Podziaù i opis
gruntów.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntów.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Roboty ziemne” – Ministerstwo Ochrony Úrodowiska
Zasobów Naturalnych i Leœnictwa, 1996 r.
Grodzice walcowane na gor¹co ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gor¹co ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztaùtów i wymiarów.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 – Úcianki szczelne drewniane

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 – Úcianki szczelne drewniane

41

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 – Úcianki szczelne drewniane

42

SPIS TREÚCI
1. WSTÆP............................................................................................................................................................. 43
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓ£OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)............................................................... 43
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ................................................................................................................................ 43
1.3. ZAKRES ROBÓT .......................................................................................................................................... 43
1.4. OKREÚLENIA PODSTAWOWE ....................................................................................................................... 43
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT ................................................................................................ 43
2. MATERIA£Y.................................................................................................................................................. 43
2.1. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIA£ÓW ......................................................................................... 43
2.2. DREWNO .................................................................................................................................................... 43
2.3. £¥CZNIKI ................................................................................................................................................... 45
2.4. ÚRODKI OCHRONY DREWNA ....................................................................................................................... 45
2.5. SK£ADOWANIE MATERIA£ÓW .................................................................................................................... 45
3. SPRZÆT ........................................................................................................................................................... 45
3.1. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZÆTU ................................................................................................. 45
3.2. SPRZÆT DO WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................................. 46
4. TRANSPORT .................................................................................................................................................. 46
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU ...................................................................................... 46
4.2. TRANSPORT MATERIA£ÓW ......................................................................................................................... 46
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................. 46
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT ................................................................................................................. 46
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOÚCI ROBÓT ............................................................................................. 46
6.2. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT ....................................................................................................................... 46
7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................................... 46
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ............................................................................................................ 46
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ........................................................................................................................... 46
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 46
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI ........................................................................................................................... 47
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ¥CE PODSTAWY P£ATNOÚCI .......................................................................... 47
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ .................................................................................................................. 47
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE.............................................................................................................................. 47

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 – Úcianki szczelne drewniane

43

1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z uùo¿eniem wbiciem œcianek szczelnych
drewnianych w ramach inwestycji Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji
nizinnej w Nadleœnictwie Bogdaniec Czêœã nr IV: zadanie nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu
progów piêtrz¹cych na rowie melioracji szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m
zlokalizowanych w gminie Witnica w obrêbie ewidencyjnym Mosina na dziaùkach o
numerach ewidencyjnych 573, 482, 545.
1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹
wymienion¹ w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych
z wbiciem œcianek szczelnych drewnianych na obiektach zwi¹zanych z inwestycj¹
wymienion¹ w pkt. 1.1.
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych bran¿owych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z SST, Dokumentacj¹
Projektow¹ i obowi¹zuj¹cymi normami.

2. MATERIA£Y
2.1. Ogólne warunki stosowania materiaùów
Ogólne warunki stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano
w: ST 0 – Czêœã ogólna.
2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje siê drewno liœciaste akacjowe zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nale¿y stosowaã
zgodnie z instrukcj¹ ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do wykonania konstrukcji drewnianych (Úcianek szczelnych) przewiduje siê drewno
klasy I, D35 zgodnie z Polskimi Normami: PN-B-03150:2000 Az1: 2001 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Wytrzymaùoœci charakterystyczne (N/mm2):
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oznaczenie
Zginanie
Rozci¹ganie wzdùu¿ wùókien
Rozci¹ganie w poprzek wùókien
Úciskanie wzdùu¿ wùókien
Úciskanie w poprzek wùókien
Úcinanie

Klasa drewna D35
35,0
21,0
0,6
25,0
8,1
4,0

Wytrzymaùoœci sprê¿yste (kN/mm2):
Lp.

1.
2.
3.
4.

Oznaczenie

Úredni moduù sprê¿ystoœã wzdùu¿ wùókien
5% kwantyl moduùu sprê¿ystoœci wzdùu¿ wùókien
Úredni moduù sprê¿ystoœã w poprzek wùókien
Úredni moduù odksztaùcenia postaciowego

Klasa drewna D35

12,0
10,1
0,80
25

Gêstoœã (kg/m3):
Lp.

1.
2.

Oznaczenie

Gêstoœã charakterystyczna
Úrednia gêstoœã

Klasa drewna D35

540
650

Dopuszczalne wady:
Lp.
1
2
3
4

5
6
7
8

Oznaczenie
Sêki w strefie marginalnej
Sêki w caùym przekroju
Skrêt wùókien
Pêkniêcia, pêcherze, zakorki i zbitki
 gùêbokie
 czoùowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokoœã sùojów
Oblizna

Klasa drewna D35
¼ do ½
¼ do 1/3
do 10 %
½
1/1
niedopuszczalna
niedopuszczalna
6 mm
dopuszczalna na dùugoœci
dwóch krawêdzi do ¼
szerokoœci lub dùugoœci

Krzywizna podùu¿na:
 pùaszczyzn – 30 mm dla gruboœci do 38 mm, 10 mm dla gruboœci do 75 mm
 boków – 10 mm dla szerokoœci do 75 mm, 5 mm dla szerokoœci > 75 mm
Wichrowatoœã: 6% szerokoœci
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokoœci
Rysy, falistoœã rzazu dopuszczalna w granicach odchyùek gruboœci i szerokoœci elementu.
Nierównoœã pùaszczyzn – pùaszczyzny powinny byã wzajemnie równolegùe, boki prostopadùe,
odchylenia w granicach odchyùek.
Nieprostopadùoœã – niedopuszczalna
Wilgotnoœã drewna – stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosiã nie wiêcej
ni¿ 20%

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 – Úcianki szczelne drewniane

45

Tolerancje wymiarowe tarcicy
Odchyùki wymiarowe desek powinny byã nie wiêksze ni¿:
 w dùugoœci do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20 % iloœci,
 w szerokoœci do + 3 mm lub do -1 mm
 w gruboœci do +1 mm lub do -1 mm
Odchyùki wymiarowe bali jak dla desek
Odchyùki wymiarowe ùat nie powinny byã wiêksze ni¿:
dla ùat o gruboœci do 50 mm:
 w szerokoœci do + 2 mm lub – 1 mm dla 20 % iloœci,
 w gruboœci do +1 mm lub – 1 mm dla 20 % iloœci
dla ùato gruboœci powy¿ej 50 mm:
 w szerokoœci do + 2 mm lub -1 mm dla 20 % iloœci,
 w gruboœci do + 2 mm lub -1 mm dla 20 % wartoœci
Odchyùki wymiarowe krawêdziaków na gruboœci i szerokoœci nie powinny byã wiêksze ni¿ +
3 mm i – 2 mm.
Odchyùki wymiarowe belek na gruboœci i szerokoœci nie powinny byã wiêksze ni¿ +3 mm
i - 2 mm.
2.3. £¹czniki
− gwoêdzie – nale¿y stosowaã gwoêdzie okr¹gùe wg BN-70/5028-12
− œruby – nale¿y stosowaã: œruby z ùbem szeœciok¹tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, œruby z
ùbem kwadratowym wg PN-88/82151
− nakrêtki – nale¿y stosowaã: nakrêtki szeœciok¹tne wg PN-EN-OSO 4034:2002, nakrêtki
kwadratowe wg PN-88/82151
− podkùadki pod œruby – nale¿y stosowaã podkùadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
− wkrêty do drewna – nale¿y stosowaã wkrêty do drewna z ùbem szeœciok¹tnym wg PN85/M-82501,wkrêty do drewna z ùbem sto¿kowym wg PN-85/M-82503, wkrêty do
drewna z ùbem kulistym wg PN-85/M-8205
2.4. Úrodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj¹ce przed dziaùaniem
ognia powinny byã stosowane wyù¹cznie œrodki dopuszczone do stosowania przez ITB.
2.5. Skùadowanie materiaùów
Materiaùy i elementy z drewna powinny byã skùadowane na poziomym podùo¿u
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw¹ folii. Elementy powinny byã
skùadowane w pozycji poziomej na podkùadach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie
powodowaã ich deformacji. Odlegùoœã skùadowanych elementów od podùo¿a nie powinna byã
mniejsza od 20 cm.
£¹czniki i materiaùy do ochrony drewna nale¿y skùadowaã w oryginalnych
opakowaniach w zamkniêtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj¹cych przed
dziaùaniem czynników atmosferycznych.

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu
Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
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3.2. Sprzêt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania sprzêtu, który jest wùaœciwy dla danego
celu. Sprzêt u¿ywany do prac powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i gwarantowaã
przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹. Stanowisko robocze powinno byã urz¹dzone
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpo¿arowymi , zabezpieczone od wpùywów
atmosferycznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne warunki transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
4.2. Transport materiaùów
Geowùóknina powinna byã dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj¹ producenta, w sposób
zapewniaj¹cy niezmiennoœã jej wùaœciwoœci.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
Roboty nale¿y prowadziã zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ przy udziale œrodków, które
zapewniaj¹ osi¹gniêcie projektowanej wytrzymaùoœci, ukùadu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji. Przy wykonaniu jednakowych elementów nale¿y stosowaã wzorniki z
ostruganych desek. Dokùadnoœã wykonania wzornika powinna wynosiã 1 mm. Dùugoœã
elementów wykonanych wg wzornika nie powinna siê ró¿niã od projektowanych wiêcej ni¿
0,5 mm.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
6.2. Kontrola jakoœci robót
Kontrola jakoœci polega na sprawdzeniu zgodnoœci wykonania robót z projektem oraz
wymogami podanymi w SST.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest – m, m2 lub m3 wykonanej konstrukcji drewnianej w
zale¿noœci od przyjêtej jednostki obmiarowej w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Roboty uznaje siê za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru,
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je¿eli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne.
Wykonanie zabezpieczeñ przeciwko korozji biologicznej i ochronie po¿arowej powinno byã
poparte atestami potwierdzaj¹cymi ich wùaœciwoœci i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawê pùatnoœci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 geowùókniny. Cena obejmuje:
 dostarczenie materiaùów
 wykonanie i monta¿ konstrukcji œcianek szczelnych
 prace porz¹dkowe.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
PN-EN-844-1:2002
PN-EN-844-1:2001
PN-EN-10230-1:2003
PN-84/M-82509
BN-70/5028-12

Drewno okr¹gùe tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz¹ce
tarcicy
Drewno okr¹gùe tarcica. Terminologia. Terminy wspólne
dotycz¹ce drewna okr¹gùego i tarcicy.
Gwoêdzie z drutu stalowego
Wkrêty do drewna. Wymagania ogólne.
Gwoêdzie. Ogólne wymagania i badania.
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1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ubezpieczeniami kamiennymi w ramach
inwestycji Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji nizinnej w
Nadleœnictwie Bogdaniec Czêœã nr IV: zadanie nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu progów
piêtrz¹cych na rowie melioracji szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m
zlokalizowanych w gminie Witnica w obrêbie ewidencyjnym Mosina na dziaùkach o
numerach ewidencyjnych 573, 482, 545.
1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹
wymienion¹ w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych
z wykonaniem ubezpieczeñ kamiennych na obiektach objêtych z inwestycj¹.
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych bran¿owych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

2. MATERIA£Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów
Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w:
ST 0 – Czêœã ogólna.
2.2. Rodzaje materiaùów
Kamieñ
Do wykonania umocnieñ kamiennych nale¿y u¿yã twardych (np. granit, bazalt) nie
zwietrzaùych i odpornych na dziaùanie wody i mrozu kamieni. Mog¹ to byã zarówno otoczaki,
jak i kamieñ ùamany. Kamieñ u¿yty do umocnieñ powinien zostaã zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do wykonania umocnieñ u¿yã nale¿y kamienia 10÷20 cm. Uùo¿one kamienia nale¿y
zaklinowaã mniejszymi.

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu
Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
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3.2. Sprzêt do wykonania robót
Wykonawca przystêpuj¹cy do robót ubezpieczeniowych z kamienia powinien
dysponowaã nastêpuj¹cym sprzêtem:
 ci¹gnikiem koùowym z przyczep¹ skrzyniow¹,
 kopark¹ jednonaczyniow¹.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne warunki transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
4.2. Transport materiaùów
Kamieñ mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj¹cych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
5.2. Wykonanie umocnieñ kamiennych
Umocnienia kamienne wykonywaã zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami
bran¿owymi. Technologia robót:
 wyrównanie podùo¿a,
 uùo¿enie geowùókniny,
 wykonanie podùo¿a (podbudowy) zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,
 wykonanie ubezpieczenia kamiennego,
 wyrównanie powierzchni,
 zaklinowanie kamienia.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
6.2. Kontrola jakoœci robót
Kontrola jakoœci wykonania umocnieñ narzutem kamiennym w pùotkach polega na
sprawdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹:
 rzêdnych i dùugoœci uùo¿enia umocnieñ,
 materiaùów,
 uùo¿enia geowùókniny,
 wykonania podbudowy,
 wbudowania kamieni i jego klinowania

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 m2 powierzchni umocnionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Roboty uznaje siê za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je¿eli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 umocnienia narzutem kamiennym w pùotkach obejmuje:
 wykonanie niwelacji podùo¿a,
 wykonanie podùo¿a (podbudowy)
 wykonanie narzutu,
 wyrównanie powierzchni,
 klinowanie kamienia,
 dostarczenie wszystkich materiaùów podstawowych i pomocniczych,
 zastosowanie niezbêdnego sprzêtu i konstrukcji pomocniczych,
 oczyszczenie sprzêtu i miejsca robót,
 odwiezienie materiaùów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
 wykonanie badañ i pomiarów zgodnych z SST.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
1. PN-B-11112
2. PN-EN 1925:2001
3. PN-84/B-0411

Kruszywo mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni
drogowych.
Metody badañ kamienia naturalnego.
Materiaùy kamienne. Oznaczenie œcieralnoœci w tarczy Böhmego.
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1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z uùo¿eniem geowùóknin w ramach
inwestycji Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji nizinnej w
Nadleœnictwie Bogdaniec Czêœã nr III: zadanie nr 10-03-1.2-01: Budowa dwóch progów
piêtrz¹cych na rowie melioracji szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m
zlokalizowanych w gminie Bogdaniec w obrêbie ewidencyjnym £upowo na dziaùce o
numerze ewidencyjnym 410.
1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹
wymienion¹ w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych
z uùo¿eniem geowùóknin filtracyjnych na obiektach zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹
w pkt. 1.1.
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych bran¿owych.
Geowùóknina – pùaski geosyntetyk wykonany z wùókien polipropylenowych poù¹czony
mechnicznie w wyniku igùowania lub przeszywania.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z SST, Dokumentacj¹
Projektow¹
i obowi¹zuj¹cymi normami.

2. MATERIA£Y
2.1. Ogólne warunki stosowania materiaùów
Ogólne warunki stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano
w: ST 0 – Czêœã ogólna.
2.2. Geowùóknina filtracyjna F
Wymagane wùaœciwoœci fizyczne produktu
 Geowùóknina z wùókien ci¹gùych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% wùókien
polipropylenowych.
 Geowùóknina powinna skùadaã siê z dwóch warstw geowùókniny o ró¿nych gruboœciach
wùókien (grubsze - warstwa ochronna, cieñsze - warstwa filtracyjna).
 Warstwy musz¹ byã poù¹czone mechanicznie przez igùowanie, aby tworzyùy jednolity
produkt.
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 Poszczególne warstwy powinny byã tak dobrane, aby jedna z nich zapewniaùa
odpowiedni¹ iloœã „constriction”, druga zapobiegaùa uszkodzeniom w trakcie
wbudowywania.
 Geowùókniny wyprodukowane z wùókien ciêtych, wùókien odpadowych lub
pochodz¹cych
z recyklingu nie mog¹ byã zaakceptowane.
 Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie mog¹ byã zastosowane. Producent
powinien okazaã odpowiednie dokumenty, aby udowodniã, ¿e produkt speùnia
powy¿sze wymagania.
 Geowùóknina musi byã stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.
 Geowùóknina powinna byã dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj¹ producenta, w sposób
zapewniaj¹cy niezmiennoœã jej wùaœciwoœci.
 Produkt, który nie speùnia w/w wymagañ nie mo¿e byã zastosowany.
 Do ka¿dego opakowania powinna byã doù¹czona etykieta zawieraj¹ca co najmniej
nastêpuj¹ce dane: nazwê wyrobu, nazwê i adres producenta, masê i wymiary zwoju, nr
certyfikatu zgodnoœci, znak CE.
Wymagane wùaœciwoœci mechaniczne i hydrauliczne
Wùaœciwoœci

Jednostka

F 60

-

25-40

µm

80

mm/s

60

%

85/85

Zdolnoœã do przejêcia energii [EN ISO 10319]

kJ/m

10

Wytrzymaùoœã na rozci¹ganie wzdùu¿/wszerz [EN ISO 10319]

kN/m

23/23

Odpornoœã na przebicie dynamiczne [EN ISO 13433] (metoda
spadaj¹cego sto¿ka)

mm

13

N

3300

Wùaœciwoœci hydrauliczne
Liczba tzw. „constrictions” [wedùug Giroud]
Umowny wymiar porów O90 [EN ISO 12956]
Wodoprzepuszczalnoœã prostopadùa [EN ISO 11058]
Wùaœciwoœci mechaniczne
Wydùu¿enie przy zerwaniu wzdùu¿/wszerz [EN ISO 110319]

Odpornoœã na przebicie statyczne [EN ISO 12236] (metoda CBR)
Parametry identyfikacyjne
Gruboœã [EN ISO 9863]
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864]
Odpornoœã
Odpornoœã na promieniowanie UV [EN 12 224]
Odpornoœã chemiczna i biologiczna

mm

3,5

2

g/m

400

%

>80

Odporna na dziaùanie wszystkich
chemicznych substancji
i mikroorganizmów œrodowiska
naturalnego

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu
Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
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3.2. Sprzêt do wykonania robót
Sprzêt stosowany do podnoszenia rulonów powinien uniemo¿liwiaã uszkodzenie
geowùókniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystêpuj¹cy do uùo¿enia geowùókniny
powinien dysponowaã kopark¹ g¹sienicow¹ z osprzêtem do mocowania rulonu geowùókniny.
Geokompozyty nale¿y rozwijaã i ukùadaã na podùo¿u rêcznie. Do ciêcia nale¿y stosowaã
ostre no¿e, no¿yce lub inne podobne narzêdzia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne warunki transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
4.2. Transport materiaùów
Geowùóknina powinna byã dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcj¹ producenta, w sposób
zapewniaj¹cy niezmiennoœã jej wùaœciwoœci.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
5.2. Ukùadanie geowùókniny
 Przed przyst¹pieniem do rozkùadania geowùókniny nale¿y sprawdziã, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowê jest zgodny z oznaczeniem i nazw¹ geosyntetyku,
który zostaù zamówiony i jest przewidziany do zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbie¿noœci prace nale¿y wstrzymaã do czasu wyjaœnienia.
 Warstwê geowùókniny lub geomembrany nale¿y rozkùadaã na wyprofilowanej
powierzchni podùo¿a, pozbawionej ostrych elementów, które mog¹ spowodowaã
uszkodzenie wùókniny (na przykùad kamienie, korzenie drzew i krzewów). Zazwyczaj
wzdùu¿ny kierunek geowùókniny powinien byã prostopadùy do osi nasypu. Geosyntetyk
powinien le¿eã pùasko - bez faùd, zaùamañ i innych nierównoœci. Czas, w którym
geowùóknina nara¿ona jest na dziaùanie czynników atmosferycznych, powinien zostaã
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geowùóknina w kierunku gùównego obci¹¿enia
powinna byã ukùadana w jednym kawaùku – bez ù¹czenia.
 Pasma geosyntetyku mo¿na ù¹czyã na zakùad lub zszywaã, (minimum 0,5 m zakùadu
w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywaã siê przy u¿yciu
specjalnych rêcznych maszyn do szycia. W przypadku zakùadu mniejszego ni¿ 0,5 m
nale¿y mocowaã warstwy do podùo¿a za pomoc¹ kotew z drutu stalowego o œrednicy
6-8 mm i dùugoœci 30 do 50 cm rozmieszczonych co 2-2,5 m w ka¿dym zakùadzie
poprzecznym i podùu¿nym.
 Geowùóknina (np. F 60) dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 100 m. Powinna
byã ukùadana tak, aby szara strona skierowana byùa do podùo¿a a niebieska do góry.
(W momencie rozwiniêcia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie
le¿y na gruncie). Przy wùaœciwym poùo¿eniu, w piêciometrowych odstêpach, powinien
byã widoczny napis z nazw¹ oraz numerem partii. Daje to pewnoœã u¿ycia wùaœciwego
produktu.
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5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowùókniny
Po powierzchni warstwy geowùókniny nie mo¿e odbywaã siê ruch jakichkolwiek
pojazdów. Warstwê kruszywa lub kamienia nale¿y tak wykonaã aby nie uszkodziã
geowùókniny. Gruboœã warstwy materiaùu nasypowego okreœla projekt.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
6.2. Kontrola jakoœci robót
Na ¿¹danie producent powinien przedstawiã œwiadectwo jakoœci oraz stosowny
dokument CE potwierdzaj¹cy, ¿e dostarczony produkt posiada lub przewy¿sza wymagane
(powy¿ej opisane) parametry. Oznakowanie powinno byã zgodne z norm¹ EN ISO 10320.
Ka¿da rolka dostarczona na budowê powinna posiadaã etykietê z nazw¹ produktu, typem i
numerem partii. Dane te powinny byã równie¿ wyraênie wydrukowane na ka¿dej rolce
geowùókniny
w odstêpach piêciometrowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ uùo¿enia geowùókniny jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Roboty uznaje siê za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je¿eli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne.
Odbiór uùo¿enia geowùókniny podlega zasadom odbioru robót zanikaj¹cych i
ulegaj¹cych zakryciu oraz odbioru koñcowego. Odbiór geowùókniny przed przyst¹pieniem do
zasypania powinien byã dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika
budowy. Odbiór powinien polegaã na sprawdzeniu zgodnoœci z rysunkami oraz
postanowieniami niniejszej specyfikacji. Odbiór powinien obejmowaã:
 prawidùowoœã zakotwienia,
 sprawdzenie jakoœci wykonania poù¹czeñ.
Warstwa geowùókniny podlega odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawê pùatnoœci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 geowùókniny. Cena obejmuje:
 dostarczenie materiaùu,
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 przygotowanie podùo¿a,
 uùo¿enie geowùókniny.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
1.

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.1570).
2. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.655).
3. PN-EN 918:1999
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymaùoœci na
dynamiczne przebicie (metoda spadaj¹cego sto¿ka).
4. PN-EN 965:1999
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.
5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie gruboœci przy
okreœlonych naciskach – warstwy pojedyncze.
6. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymaùoœci na rozci¹ganie metod¹ szerokich
próbek.
7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnoœci przepùywu
wody w kierunku prostopadùym do powierzchni materiaùu, bez
obci¹¿enia.
8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR).
9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznych
wymiarów porów.
10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnoœci przepùywu
wody w pùaszczyênie wyrobu.
11. Katalog wzmocnieñ i remontów nawierzchni podatnych i póùsztywnych- IBDiM, 2001.
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1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach inwestycji
Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i obiektów maùej retencji nizinnej w Nadleœnictwie Bogdaniec
Czêœã nr III: zadanie nr 10-03-1.2-01: Budowa dwóch progów piêtrz¹cych na rowie melioracji
szczegóùowej o wysokoœci piêtrzenia do 1,0 m zlokalizowanych w gminie Bogdaniec w obrêbie
ewidencyjnym £upowo na dziaùce o numerze ewidencyjnym 410.
1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych
z wykonaniem palisad drewnianych na obiektach objêtych inwestycj¹.
1.4. Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia w niniejszej SST s¹ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych bran¿owych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Wykonawca robót
jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹
i obowi¹zuj¹cymi normami.

2. MATERIA£Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów
Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano
w ST 0 – Czêœã ogólna.
2.2. Rodzaj materiaùów
Materiaùy powinny byã wykonane ze skùadników odpowiednich z technologicznego
punktu widzenia oraz norm¹ BN-78/9224-04 – „Paliki i pale”.
Dokumentem potwierdzaj¹cym mo¿liwoœã stosowania materiaùów na palisady jest
oœwiadczenie wystawione przez producenta potwierdzaj¹ce zgodnoœã produktu (materiaùu)
z normami lub innymi dokumentami normuj¹cymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy byùy zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jakoœã i wùaœciwoœci oraz byùy dostêpne do kontroli przez
nadzór. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom mog¹ byã u¿yte do innych robót za zgod¹
Inspektora Nadzoru z korekt¹ kosztów.
Ka¿dy rodzaj robót, w którym u¿yto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy,
Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko.
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3. SPRZÆT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu
Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
3.2. Sprzêt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania sprzêtu, który jest wùaœciwy dla danego celu.
Sprzêt u¿ywany do prac powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i gwarantowaã
przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹.
Sprzêt wykorzystywany przez Wykonawcê powinien byã sprawny technicznie i speùniaã
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne warunki transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
4.2. Transport materiaùów
Do transportu materiaùów Wykonawca powinien dysponowaã samochodami
dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba œrodków transportu musi zapewniaã prowadzenie robót
zgodnie z projektem i SST.
Transport materiaùów po drogach publicznych musi byã zgodny przepisami ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca powinien na bie¿¹co, na wùasny koszt, usun¹ã wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ubezpieczenie palisadowe skùada siê z wbitego w dno oraz skarpy rzêdu palików
o œrednicy i dùugoœci podanej w Dokumentacji projektowej.
Paliki nale¿y wbiã w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy u¿yciu mùota
pneumatycznego lub rêcznie z zachowaniem odpowiedniej rzêdnej oraz linii zabicia. Na gùowicê
koùków stosowaã czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
tzw. rozklepaniem.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
6.2. Kontrola jakoœci robót
Badanie materiaùów
Badanie materiaùów nastêpuje poprzez porównanie cech materiaùów z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiaùowych.
Kontrola jakoœci wykonanych robót
Kontroli nale¿y dokonaã poprzez porównanie wykonanych robót z parametrami
okreœlonymi w Dokumentacji Projektowej tj. rzêdnej górnej krawêdzi palisady, dùugoœci palisad,
œrednicy koùków oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest 1 m wykonanych palisad.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna. Roboty uznaje siê za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 zakup i przygotowanie materiaùów,
 transport materiaùów na miejsce wbudowania,
 wykonanie palisad z koùków drewnianych,
 prace porz¹dkowe.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
1. BN-78/9224-04 Paliki i pale.
2. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych i umocnieñ nizinnych cieków wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzj¹
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 – Obsiew, humusowanie i darniowanie

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 – Obsiew, humusowanie i darniowanie

63

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 – Obsiew, humusowanie i darniowanie

64

SPIS TREÚCI
1. WSTÆP..............................................................................................................................................................65
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓ£OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) ............................................................... 65
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ................................................................................................................................. 65
1.3. ZAKRES ROBÓT ........................................................................................................................................... 65
1.4. OKREÚLENIA PODSTAWOWE ........................................................................................................................ 65
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT ................................................................................................. 65
2. MATERIA£Y...................................................................................................................................................65
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIA£ÓW ......................................................................................... 65
2.2. HUMUS........................................................................................................................................................ 65
2.3. NASIONA TRAW ........................................................................................................................................... 65
2.4. DARNINA .................................................................................................................................................... 66
3. SPRZÆT ............................................................................................................................................................66
3.1. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZÆTU .................................................................................................. 66
3.2. SPRZÆT DO WYKONANIA ROBÓT .................................................................................................................. 66
4. TRANSPORT ...................................................................................................................................................66
4.1. WARUNKI OGÓLNE TRANSPORTU ................................................................................................................ 66
4.2. TRANSPORT MATERIA£ÓW .......................................................................................................................... 66
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................................................................66
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ..................................................................................................... 66
5.2. HUMUSOWANIE ........................................................................................................................................... 66
5.3. OBSIANIE TRAW¥ ........................................................................................................................................ 66
5.3. DARNIOWANIE ............................................................................................................................................ 67
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT ..................................................................................................................67
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOÚCI ROBÓT .............................................................................................. 67
6.2. KONTROLA JAKOÚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA ........................................................................................ 67
6.3. KONTROLA JAKOÚCI DARNIOWANIA ............................................................................................................ 67
7. OBMIAR ROBÓT ...........................................................................................................................................67
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ............................................................................................................. 67
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ............................................................................................................................ 67
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................67
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ............................................................................................................. 67
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI ............................................................................................................................67
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ¥CE PODSTAWY P£ATNOÚCI ........................................................................... 67
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ................................................................................................................... 67
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE...............................................................................................................................68

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 – Obsiew, humusowanie i darniowanie

65

1. WSTÆP
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz
darniowaniem wykonywanym w ramach inwestycji Budowa i przebudowa urz¹dzeñ i
obiektów maùej retencji nizinnej w Nadleœnictwie Bogdaniec Czêœã nr III: zadanie nr 10-031.2-01: Budowa dwóch progów piêtrz¹cych na rowie melioracji szczegóùowej o wysokoœci
piêtrzenia do 1,0 m zlokalizowanych w gminie Bogdaniec w obrêbie ewidencyjnym £upowo
na dziaùce o numerze ewidencyjnym 410.

1.2. Zakres stosowania
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi¹zanych z inwestycj¹ wymienion¹ w pkt
1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj¹ zastosowanie przy wykonywaniu umocnieñ przez
humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obejmuj¹:
 humusowanie skarp z obsianiem,
 darniowanie skarp.

1.4. Okreœlenia podstawowe
Humusowanie – zespóù czynnoœci przygotowuj¹cych powierzchniê gruntu, obejmuj¹cy
dogêszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
i dogêszczeniem.
Darniowanie – zespóù czynnoœci przygotowuj¹cych powierzchniê gruntu, obejmuj¹cy
umocnienie skarp darni¹ wraz z przybiciem koùkami drewnianymi.
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

2. MATERIA£Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materiaùów
Warunki ogólne stosowania materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano
w: ST 0 – Czêœã ogólna.

2.2. Humus
Do humusowania skarp i terenu bêdzie u¿yty czêœciowo humus miejscowy.

2.3. Nasiona traw
Wybór gatunków traw nale¿y dostosowaã do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
siê stosowaã mieszanki traw o drobnym, gêstym ukorzenieniu, speùniaj¹ce wymagania PN-R65023 i PN-B-12074.
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2.4. Darnina
Darnina powinna byã w pasach o szerokoœci okoùo 0,40 metra lub w kwadratach o dùugoœci
boku okoùo 0,40 metra. Gruboœã darniny powinna wynosiã od 0,05 do 0,10 metra.
Nale¿y d¹¿yã do jak najszybszego u¿ycia zakupionej darniny. Je¿eli darnina przed
wykorzystaniem musi byã skùadowana, to zaleca siê jej rozùo¿enie na gruncie rodzimym.
Je¿eli brak miejsca na takie rozùo¿enie darniny, to nale¿y j¹ magazynowaã w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roœlin darninê nale¿y skùadowaã w warstwach traw¹ do doùu. W
pozostaùym okresie darninê nale¿y skùadowaã warstwami na przemian traw¹ do góry i traw¹
do doùu. Czas skùadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaã 4 tygodni.
Do darniowania skarp mo¿na wykorzystaã równie¿ darninê miejscow¹.

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzêtu
Ogólne warunki stosowania sprzêtu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

3.2. Sprzêt do wykonania robót
Do wykonania robót nale¿y stosowaã sprzêt przeznaczony do wykonania zamierzonych robót.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

4.2. Transport materiaùów
Transport humusu mo¿e byã wykonany dowolnymi œrodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawcê. Nasiona traw podczas transportu powinny byã chronione przed zawilgoceniem.
Darninê nale¿y przewoziã dowolnymi œrodkami transportu wybranymi przez Wykonawcê.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

5.2. Humusowanie
Przed przyst¹pieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadaã
wymaganiom okreœlonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje
powierzchnie skarp i terenu warstw¹ o gruboœci podanej w Dokumentacji Projektowej.
Warstwê ziemi roœlinnej nale¿y lekko zagêœciã przez ubicie rêczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie traw¹
Obsianie powierzchni terenu traw¹ powinno byã przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byã równomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podj¹ã wszelkie œrodki, aby zapewniã
prawidùowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nale¿y systematycznie zraszaã wod¹ obsiane powierzchnie zahumusowan¹.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 – Obsiew, humusowanie i darniowanie

67

5.3. Darniowanie
Przed przyst¹pieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiadaã
wymaganiom okreœlonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Darniowanie skarp wykonaã na
pùask z przybiciem pùatów darni koùkami drewnianymi z drewna opaùowego lub odpadowego.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

6.2. Kontrola jakoœci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoœci wykonanych robót i ich zgodnoœci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wa¿noœci œwiadectwa wartoœci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejœciu roœlin, ù¹czna powierzchnia nie poroœniêtych miejsc nie powinna byã wiêksza ni¿
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaã 0,2 m2. Na zaroœniêtej powierzchni nie mog¹ wystêpowaã wy¿ùobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakoœci darniowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoœci wykonanych robót i ich zgodnoœci z SST.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacj¹ Projektow¹ i poleceniami
In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatnoœci podano w: ST 0 – Czêœã ogólna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
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dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odkùadu i zakup mieszanki
traw),
wbudowanie materiaùów,
konserwacjê i pielêgnacjê umocnieñ.

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie pùatów darni,
- darniowanie skarp z przybiciem koùkami.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
Normy
1. PN-R-65023:1999
2. PN-B-12082:1996

Materiaù siewny. Nasiona roœlin rolniczych.
Darnina.

