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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pt: „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 
terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby inwestycji „PONIEC -  ul. Kościelna - 
ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. 
przedsięwzięcia i oddania do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 
znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

 

Grupa Klasa Kategoria robót 
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45100000-8  
 

Przygotowanie terenu 
pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów  
 budowlanych; roboty 
ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania 
gleby 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 
nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 
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- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 
 
Zalecany park maszynowy: 

 Koparka j-nacz.kołowa 0.40m3  
 Spycharka gąsienicowa 74 kW 
 Ubijak spalinowy 200 kg 
 Ciągnik kołowy 37 kW 
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 Samochód dostawczy do 0,9 t 
 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 
 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  
 Samochód samowyładowawczy do 5,0 t 

Inne narzędzia: 
 Kilofy, młoty, przecinaki 
 Taczki, liny 
 Łopaty i inne ręczne narzędzia do robót ziemnych 
 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
   

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 
PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, 
KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 

5.1 Prace przygotowawcze  

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: wykoszenie terenu, usunięcie kamieni i innych 
materiałów, wycinkę drzew i krzewów, jeśli taką przewidziano w projekcie. 
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych-oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 
wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i 
powiadomić odpowiednie organy  

 

5.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 
najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia właściwej wentylacji 
7) zapewnieni łączności telefonicznej 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
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Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, 
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między 
budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na 
wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej 
niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, 
należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na 
wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu 
ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1)  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki 
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony 
niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub 
miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 
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Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 
ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, 
z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa 
taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

 

5.3 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 
wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego 
stały dozór. 

W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

 wykonanie zabezpieczeń  
 ręczne wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik 
budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 
te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 
wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne 
do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 
Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w 
czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 
wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku 
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm 
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od 
krawędzi wykopu. 
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby 
uniknąć osuwania się skarp.: 

 powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 w miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać 
odpowiednio zagęszczoną zasypkę 

 

Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia 
struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w 
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji 
powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z 
udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej 
będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić 
Inżyniera 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno 
stosować do zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba 
zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20cm. 

Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres 
objęty kontraktem). 
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Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 
grubości 0,15 m stabilizować cementem. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy użyciu 
ciężkiego sprzętu, np spychacza. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 

Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niż: 

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg 
BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 
można przyjmować orientacyjnie: 

 dla piasków, żwirów – 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

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

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

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi 
kierownik budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

 

5.4 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8, roboty rozbiórkowe 45111300-1 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:, 
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 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 
obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada 
za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy murowane rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 
poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

Doprowadzenie placu budowy do porządku: 
 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
 oraz tereny okoliczne. 
 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 
 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

5.5 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożona na autoryzowane 
wysypiska i utylizowana.  
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1 Roboty ziemne. 

Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność ścian 
wykopów, naruszenie struktury gruntu w wykopie. 

6.2  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 
Ogólne wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

7.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych robót, która 
stanowi podstawę płatności określa się wg wzoru: 

 21213
1 GGGGhV 

 

gdzie: 

G1 – pole rzutu dna wykopu, 

G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 

h – średnia głębokość wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu 

7.2 Roboty w zakresie rozbiórki 

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych 
obejmujących poszczególne elementy określonych w projekcie wykonawczym.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne" ST-00.00.00 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
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c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie kompletności robót rozbiórkowych pod względem parametrów wymiarowych, 
e). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowa pt. „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni 
- rewitalizacja” 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 aktualizowana na dzień 07.12.2012 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza miasta 

Ponieca z 25.01.2012 
 Zgoda na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek, Kościelna i 

Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011 
 Zgoda na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w części przebudowywanych 

ulic Rynek, Kościelna i Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011  
 Uzgodnienie przez Starostę Gostyńskiego – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej i energetyczne – ozn. ZUDP-31/2012 z dnia 
06.02.2012 

 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych nr 198/2012/A wydane przez WWKZ WUOZ w 
Poznaniu Delegatura w Lesznie dla ZADANIE II oznaczone Le.5142.426.6.2012 z 19.04.2012  

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Umowa z Inwestorem 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
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 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 
zm. i powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 

 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 


