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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

     ST-K-1.1 ROZBIÓRKI

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

 Rozbiórki obiektów kubaturowych.

 Rozbiórki obiektów inżynierskich.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST -O-1.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną

 i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.     Wykonanie robót  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 

lub przez  Zarządzającego Realizacją Umowy.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane kolejne obiekty budowlane , powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów   należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu .

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót , podano w ST-O-1.

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót 

rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do 

powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

 – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]

– Rozbiórki obiektów inżynierskich – [m3]

8. Odbiór robót
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót , podano w ST-O-1.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Zarządzającego Realizacją Umowy mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający 

Realizacją Umowy..

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zarządzającego 

Realizacją Umowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-K-1.2  ROBOTY ZIEMNE , WYKOPY

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  występujących  w  obiekcie  objętym 

kontraktem.

W zakres robót wchodzi:

– wykonanie wykopów nieobudowanych,

– wykonanie wykopów obudowanych,

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-O-1 .

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  budowlane  spełniające  warunki 

określone w:

– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
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– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881),

– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.     Wymagania szczegółowe  

Przy  wykonaniu  robót  ziemnych,  związanych  z  wykonaniem  wykopów,  materiały 

występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:

– grodzice stalowe zgodne z  dokumentacją projektową i  odpowiadające wymaganiom 

norm: 

PN-EN  12063:2001,  PN-EN  10248-1:1999,  PN-EN  10248-2:1999,  PN-EN  10249-

1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

– pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,

– inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Zarządzającego Realizacją 

Umowy,

– elementy  usztywniające  i  rozpierające  z  kształtowników  stalowych  zgodne  z 

dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej 

konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:

– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 

– prefabrykowane elementy studni,

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do  zabezpieczenia  skarp  wykopów  nieobudowanych  należy  stosować  następujące 

materiały:

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm.

3. Sprzęt
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
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wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Materiały  z  wykopów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu, 

dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  umieścić 

równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów 

do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne  pozwolenia  na  prowadzenie  gospodarki  odpadami,  w  tym  na  ich  transport 

(ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  o  odpadach  –  Dz.  U.  Nr  62  poz.  628  z  późniejszymi 

zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-O-1.

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i 

BN-88/8932-02.

5.2.     Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji  wykopów konieczne jest  kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

W przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w 

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zarządzającego 

Realizacją  Umowy i  Projektanta  oraz  wstrzymać prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze ich 

prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na 

wznowienie robót wydaje Zarządzającego Realizacją Umowy na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę:

– opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
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odmiennym od pierwotnego.

5.3.     Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót  powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.

Roboty ziemne  związane  z  wykonywaniem wykopów należy poprzedzić  wykonaniem 

przekopów  kontrolnych  w  celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 

zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Sposób  zabezpieczenia  powinien  być  zgodny  z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji 

to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Zarządzającego Realizacją 

Umowy.

Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  wykonywać  pomiary 

geodezyjne związane z:

– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,

– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,

– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

– pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4.     Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić 

ochronę  środowiska  na  obszarze  prowadzenia  prac,  a  w szczególności  ochronę gleby, 

zieleni,  naturalnego  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych  (ustawa  z  dnia 

27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  –  Dz.  U.  Nr  62  poz.  627  z  późniejszymi 

zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 

poniżej  projektowanego  poziomu  posadowienia.  Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm 

położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 

gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny 

ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty 

sposób  odwodnienia  wykopu  nie  możne  powodować  powstania  w  gruncie  zjawisk 

niekorzystnych, np. takich jak:

– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,
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– zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,

– zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 

wykopu.

W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza 

poniżej poziomu  projektowanego  posadowienia  wg  dokumentacji  projektowej,  należy 

porozumieć  się  z  Zarządzającym  Realizacją  Umowy  celem  podjęcia  odpowiednich 

decyzji.

5.5.     Wykopy nieobudowane  

Wykopy nieobudowane  można  wykonywać do  głębokości  4,00  m od poziomu terenu 

otaczającego wykop.

Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  nie  określono  inaczej,  dopuszcza  się  stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

– w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej

3-krotnej  głębokości  wykopu  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i 

materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników.

– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 

budowlanej.

5.6.     Wykopy obudowane  

Konstrukcja  umocnienia  ścian  wykopu  powinna  być  taka,  aby  zabezpieczyć  ściany 

wykopu przed obsuwaniem się.

5.7.     Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  

Ścianki  szczelne  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
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postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w 

którym należy zawrzeć:

– ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne,

– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,

– dane odnośnie  zagłębienia  elementów i  ewentualnych trudności  wynikłych podczas 

wbijania.

Konstrukcja  ścianek  szczelnych  powinna  być  taka,  aby  zabezpieczyć  wykop  przed 

napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.

W przypadku wykorzystania  ścianek  szczelnych jako elementów przyszłej  konstrukcji 

muszą one spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej.

5.8.     Odwodnienie wykopów  

Wykonawca  robót  powinien  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód 

gruntowych opadowych poza  obszar  wykopu.  W tym celu,  w zależności  od  warunków 

gruntowych,  może  zastosować  systemy  igłofiltrów  lub  drenaż  opaskowy  ze  studniami 

zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 

pompowanie  wody  bezpośrednio  z  wykopu.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących 

zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 

odpowiednimi instytucjami.

5.9.     Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie,

+  2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 

5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 

normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować:

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,

• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,

• sprawdzenie przygotowania terenu,

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
10
Str 
10



Specyfikacja techniczna ST-K-1. Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże) - konstrukcja

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

• sprawdzenie wymiarów wykopów,

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. Odbiór robót
Roboty ziemne związane z  wykonaniem wykopów uznaje się  za wykonane zgodnie z 

dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Zarządzającego  Realizacją 

Umowy,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w 

dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Podstawę  płatności  stanowi  cena  wykonania  1  m3 wykopów  w  gruncie,  w  stanie 

rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• wyznaczenie zarysu wykopu,

• wykonanie  umocnienia  ścian  wykopu  przez  wbicie  lub  wwibrowanie  ścianek 

szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich 

obcięciem lub wyciągnięciem,

• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami 

do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi 

oraz ich wyciągnięciem,

• odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i 

odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,

• odwodnienie wykopu,

• utrzymanie wykopu,

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i  badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Zarządzającego Realizacją Umowy,

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
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• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. Przepisy związane

1  4.1. Normy:  
 1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów.
 2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 5 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne.
 6 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.
7 PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów.
8 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.
9 PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów.
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 

późniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

621, z późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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 ST-K-1.3  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 

punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania SST

      Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w 

terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i 

punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-O-1.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
13
Str 
13



Specyfikacja techniczna ST-K-1. Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże) - konstrukcja

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1 .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

       w ST-O-1 .

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 

0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 

bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1 .

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt:

− teodolity lub tachimetry,

− niwelatory,

− dalmierze,

− tyczki,

− łaty,

− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1 .

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1 .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zarządzającego Realizacją Umowy 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 

roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zarządzającego 

Realizacją Umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
15
Str 
15



Specyfikacja techniczna ST-K-1. Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże) - konstrukcja

powiadomienia Zarządzającego Realizacją Umowy oznacza, że roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów

       wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

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

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 

wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

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

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 

metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 

przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 

wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 

Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-O-1.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-O-1.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Zarządzającemu Realizacją Umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów,

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

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

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

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979.

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

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

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

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

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

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-1.4  USUNIĘCIE KRZAKÓW
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  krzaków.

1.2. Zakres stosowania SST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-O-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem  krzaków należy stosować:

− piły mechaniczne,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport  karpiny

Karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.

5.2. Zasady oczyszczania terenu   krzaków

Roboty związane z usunięciem  krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 

krzaków, wywiezienie  karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

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

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z  krzaków.

Zgoda na prace związane z usunięciem krzaków powinna być uzyskana przez 

Zamawiającego.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 

wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować  i usunąć korzenie 

tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy 

nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały 

się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 

przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która 

ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 

ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie  krzaków

Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków:
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Specyfikacja techniczna ST-K-1. Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże) - konstrukcja

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 

tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi 

albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie 

wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, 

wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie 

powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 

pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 

wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a 

następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 

ustaleniami SST lub wskazaniami Zarządzającego Realizacją Umowy.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 

powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach 

z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 

całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
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składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, w 

którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Zarządzającego Realizacją Umowy, są zakopywane 

na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być 

przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o 

grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 

Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST-O-1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem  krzaków jest: - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

− wycięcie i wykarczowanie  krzaków,

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

− zasypanie dołów,

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

     Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-1.5  ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU I DARNINY
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST

  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-O-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-O-1.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-O-1.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny

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

się do powtórnego użycia należy stosować:

− równiarki,

− spycharki,

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

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
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− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować:

− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

− łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-O-1.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 

przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 

powodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-O-1.

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

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 

i/lub darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Zarządzającego 

Realizacją Umowy.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
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wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.

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

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zarządzającego 

Realizacją Umowy.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Zarządzającego Realizacją 

Umowy, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę 

do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjęcie darniny

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 

jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który 

nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 

wykorzystania.

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 

regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku 

około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 

powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 

regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą 

do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 

góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 

przekraczać 4 tygodni.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
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Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-O-1.

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-O-1.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
− zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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 ST-K-1.6  WYKONANIE STUDNI WIERCONYCH 

ODWODNIENIOWYCH
1. Wstęp
1.1.      Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

wykonania studni wierconych odwodnieniowych.

1.2.      Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1..

1.3.      Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające  na  celu  wykonanie  studni  wierconych  odwodnieniowych  umożliwiających 

posadowienie obiektów oczyszczalni ścieków poniżej statycznego zwierciadła wody.

1.4.      Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w niniejszym SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 

normami dla studni wierconych.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy.

2.Materiały
Rury stalowe wiertnicze ø 406 mm (16″) w ilości 17,0 m. Rury stalowe wiertnicze 273 

mm (10¾″) w ilości:

− rura nadfiltrowa ø 273 mm – 9,5 m – 6 kpl.

− rura perforowana, osiatkowana – ø 273 mm – 5,0 m – 6 kpl.

− rura podfiltrowa ø 273 mm – 0,5 m – 6 kpl.

− siatka filtracyjna – ryps nr 10 – 30 m

Rury stalowe wiertnicze ø 273 mm każdorazowo będą dowożone przez wykonawcę 

robót na budowę wykonane w komplecie. Transport sprzętu i materiałów winien odbywać się 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.Sprzęt
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Do wykonania  robót  użyta  zostanie  wiertnica  H  –  2  na  podwoziu  samojezdnym. 

Napędzana będzie z silnika pojazdu. Agregat prądotwórczy o mocy 60 kW transportowany 

będzie  na  własnym podwoziu  za  samochodem ciężarowym odpowiednio  oznakowanym i 

wyposażonym w światła pozycyjne.

4.Transport – w opisie materiałów i sprzętu

5.Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Okręgowemu Urzędowi Górniczemu 

w Warszawie projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą wykonywane wiercenia kolejnych studni odwodnieniowych.

6.Montaż wiertnicy H – 2
Po  wyznaczeniu  miejsca  wiercenia  przez  służbę  geodezyjną,  kierownik  robót 

wiertniczych wraz z załogą ustawi zestaw i dźwignie maszt sytuując tak, by świder był w 

punkcie wyznaczonego otworu. Teren wiertnicy i teren przyległy zostanie ogrodzony taśmami 

i oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Wielkość oznaczonego terenu uzależniona będzie od 

ilości i długości rur wiertniczych i osprzętu (żerdzie, szlamówki, szczęki).

Wiercenie do zwierciadła wody wykonać przy użyciu szneków, a niżej przy użyciu 

szlamówki  wciskając  jednocześnie  rury  ø  16″podnośnikami  hydraulicznymi  będącymi  na 

wyposażeniu wiertnicy.

Po wykonaniu otworu do głębokości 15,0 m do otworu opuścić filtr z rur stalowych ø 

273 mm o wymiarach podanych w „projekcie technicznym”. Wokół  części  roboczej  filtra 

(osiatkowania) wykonać obsypkę żwirową ze żwiru granulowanego, płukanego 3 – 5 mm.

Rury ø 406 mm po zafiltrowaniu otworu i wykonaniu obsypki żwirowej wyciągnąć z 

otworu.

Do otworu opuścić pompę głębinową dobraną do wydajności studni.

7.Kontrola jakości
Po  wykonaniu  studni  w  czasie  jej  pompowania  obserwować  czystość  wody 

pompowanej i kontrolować czy nie wynosi piasku.

8.Obmiar robót
Obejmuje:

− odbiór robót zanikających

− odbiór końcowy

− odbiór  poszczególnych  elementów  w/g  wymagań  zawartych  w  niniejszej 

specyfikacji
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9.Podstawa płatności

Podstawą  płatności  stanowi  cena  za  1  mb  wiercenia  i  ilość  godzin  pompowania 

odwadniającego.
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