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1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu, prowadzonych w ramach projektu: „Remont budynku Szkoły 
Podstawowej  w Gliwicach przy ul. Kopernika 63”. 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
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 opracowaniem 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót występujących na zewnątrz budynku. 
W zakres tych robót wchodzą: 
roboty rozbiórkowe: 
• skucie istniejącej nawierzchni bitumicznej i płyt betonowych,  
• wybranie istniejących warstw podbudowy – do wykorzystania przy wykonywaniu nowej podbudowy, 
• rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, 
• skucie/rozebranie schodów przeznaczonych do demontażu wraz z balustradami, 
• likwidacja boiska do piłki plażowej, 
• zdjęcie warstwy humusu w miejscu poszerzenia bramy głównej, 
• demontaż obrzeży chodnikowych, 
• demontaż istniejących bram i furtek z fragmentem ogrodzenia, podmurówką, 
• niwelacja istniejącej skarpy, przesadzenie części żywopłotu i przesunięcie płotku (plac przed wejściem 

głównym), 
• demontaż istniejącego odwodnienia liniowego (plac przed wejściem głównym). 
• demontaż ławek na placu przed wejściem głównym; 
• demontaż stojaków na rowery – do ponownego montażu. 
nawierzchnie utwardzone, schody terenowe: 
• profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
• utwardzenie terenu – podbudowa wraz z nawierzchnią, obrzeża betonowe, 
• montaż odwodnienia liniowego, 
• remont istniejących balustrad, 
brama wjazdowa: 
• wykonanie wykopów pod fundamenty bramy, 
• wykonanie fundamentów, 
• montaż bramy wjazdowej i furtki, 
zieleń: 
• przesadzenie części żywopłotu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji 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 Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki tj. krawężniki, obrzeża chodnikowe, złom – przekazać należy właścicielowi terenu. 
Materiały z rozbiórki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywieźć na składowisko odpadów i poddać utylizacji - 
zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiał który ma być ponownie 
wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora. 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 ST lub wskazane przez Inwestora. 
2.2. Nawierzchnie utwardzone 
- nawierzchnia ciągów pieszych 
Z kostki brukowej betonowej Starobruk wibroprasowanej gr. 6 cm kolor szary, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowie z tłucznia łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. 
Obrzeża betonowe chodnikowe 8x30 na chudym betonie; 
- nawierzchnia dla ruchu kołowego 
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Z kostki brukowej betonowej Starobruk wibroprasowanej gr. 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowie z tłucznia łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. 
Obrzeża betonowe drogowe 15x30 cm na zaprawie cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem. 
2.3. Bramy wjazdowe 
Systemowe szer. 4,0 m i 3,6m, wys. 2 m, dwuskrzydłowe, zamykana ręcznie, z zamkiem i ryglem dolnym, na 
konstrukcji z ram stalowych z wypełnieniem profilem stalowym. Przy bramie głównej przewidzieć należy furtkę 
o szer. 1,0 m, na ramie z profili stalowych z wypełnieniem profilem (prętem) stalowym, wyposażoną w zamek. 
Montaż do słupów na płytkach montażowych na stopach fundamentowych betonowych do głębokości 
przemarzania. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i lakier 
proszkowy w kolorze RAL7024. 
2.4. Zieleń 
Krzewy formowane – żywopłoty – gatunek zgodny z obecnie istniejącym. 
Trawa gatunkowa 
2.5. Żywica epoksydowa 
Lepkość w 250C 700-1000 mPa*s 
Gęstość w 250C 1,12-1,13 g / cm³ 
Ilość utwardzacza na 100 cz. wag. żywicy 100% 
Postać po zmieszaniu żywicy z utwardzaczem - gęsta masa szpachlowa 
Czas przydatności do użycia ~15min 
Czas schnięcia 600+-30min 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac.  Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami lub elementami zagospodarowania terenu. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową 
(kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie 
decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3., 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inwestora. 
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej. 
Asfalt należy wyciąć na całej powierzchni placu szkolnego. Asfalt z rozbiórki wywieźć na składowisko. 
Rozbiórka krawężników i obrzeży chodnikowych 
Należy dokonać rozbiórki krawężników oraz ław betonowych. Ławy rozbierać mechanicznie, natomiast 
krawężniki ręcznie. Gruz wywieźć na składowisko.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Zdj ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
Roboty obejmują zdjęcie warstwy humusu pod projektowaną infrastrukturę drogową .  
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Przewiduje się mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (średnio 10 cm) na głębokość jego 
zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granicę robót ziemnych.  
Przewiduje się zgromadzenie części objętości humusu na składowisku przyobiektowym w odległości 1 km w 
celu późniejszego wykorzystania. Pryzmy nie powinny być wyższe niż 150 cm, ani usytuowane zbyt blisko 
wykopu, lecz w odległości równej co najmniej podwójnej jego głębokości.  
5.2 Nawierzchnie utwardzone 
5.2.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu 
i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie 
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 do 4 
przejściami walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481( metoda I lub II). 
5.2.2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 
użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, 
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana 
walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w 
celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4. Grubość 
podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i wynosić 5cm. Współczynnik wodno-cementowy dla 
podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, 
R28 = 14 MPa. Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki 
rzędami prostopadłymi do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny 
w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
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Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Szczeliny 
dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości od 10 
do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 
temperatura otoczenia jest +5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę 
należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną 
nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 
działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej 
umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 
powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% 
cementu w stosunku objętościowym, 
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową należy 
polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stałej wilgotności przez okres 
jednej doby. 
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po 
upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić 
dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
5.2.4. Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia 
dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PNB-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika 
od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-
64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.3. Ogrodzenie 
Montaż ogrodzenia oraz pozostałych elementów w zakresie objętym Dokumentacją Projektową. Wszystkie 
wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora. Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
5.4. Zieleń 
Położenie humusu 
Po skończonych robotach związanych z kształtowaniem terenu humus należy rozłożyć równomiernie na 
terenach zielonych.  
Humus do rozłożenia powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń, darniny, korzeni etc. 
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane. 
Humus należy rozścielić na powierzchni grubością nie mniejszą niż 10 cm i lekko zagęszczony. Humus 
powinien zostać podlany wodą po posadzeniu roślin i posianiu nasion. 
Nasadzenia roślin 
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Nasadzenia roślinne powinny być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych – 
niedopuszczalne jest prowadzenie robót w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia niższych od 0°C, w 
czasie i po opadach śniegu oraz na zamarzniętym podłożu, nie zaleca się prowadzenia robót w czasie upałów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola, pomiary i badania – roboty ziemne 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– ustalenie metod wykonywania wykopów, 
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 
zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót i po ich zakończeniu 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

– sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materiału do zasypu, grubość i równomierność warstwy oraz 
sposób jego zagęszczenia, 

zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Wykopy, zasypania, załadowania i wyładowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza się wg 
objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3. Zerwanie nawierzchni oraz wyrównanie i 
plantowanie terenu należy obliczać w metrach kwadratowych z dokładnością do 1 m2.  
Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych są: 
- dla wykopów - [m3], 
- dla podkładów - [m3], 
- dla zasypki - [m3], 
- dla transportu gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
– odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 

szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana 
umowa. 

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego 
dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  
Specyfikacji Ogólnej. 
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10.AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI ĄZNE 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z  2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami).  
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania. 


