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01.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 45111200-0 

   
Kod CPV - obejmuje grupy robót:   
45111200-0 <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne>   
 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.  
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 
Ul. Reymonta 3, Ładza ; 178/11, 178/9 obręb Ładza, gmina Pokój , woj. opolskie 

  
Inwestor i adres:  
Gmina Pokój, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 

  
Nazwa,adres jednostki projektowania:  

Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 

 
Spis zawartości zestawienia: 
 

 

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.02 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.02 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.02 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.04 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.05 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.05 
9. Sposób rozliczenia robót tymczas.i prac towarzyszacych Str.06 
10. Dokumenty odniesienia Str.06 

   
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne> odnosi się do inwestycji 
wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45111200-0 <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne> 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem wejscia na budowę sa ustalenia wynikające z : 
-roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku i obiektów budowlanych.  
-roboty pomiarowe przy przebudowie budynku. 
-roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy dróg/chodników i innych obiektów przewidzianych projektem zagospodarowania terenu 
i makroniwelacji.  
Wyniki pomiarów powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 
Zgodność z dokumentacją: Prace powinny być wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
ustaleń  odrębnego opracowania projektu konstrukcji dróg i chodników. 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
1.Wykopy ziemne: 
-wykop pod fundowanie szybu windowego oraz izolację ścian fundamentowych (+wywóz urobku na odległość min.10km.)  
; 
2.Roboty zasypowe – podkłady z piasku: 
-wykonanie podsadzki pod fundamenty szybu windowego(gr./+j.w.) 
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3.Roboty zasypowe – wewnętrzne: 
-wykonanie zasypu piaskiem pomiędzy ścianami podwalinowymi   itp; 
4.Roboty zasypowe – zewnętrzne: 
-wykonanie zasypu piaskiem po zewnętrznym obwodzie ścian fundamentowych   
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego, elementów składowych budynku w sąsiedztwie prac  ziemnych; 
-badanie gruntu w poz. posadowienia w celu potwierdzenia wyników badań geotechnicznych; 
-badanie gruntu z wykopów pod względem możliwości jego wykorzystania jako mas zasypowych warstwy urodzajnej; 
-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody  analiza technologii prac; 
-opracowanie projektu organizacji robót ziemnych; 
-przygotowanie dróg dojazdu dla wywożonego urobku; 
-wykonanie odpowiednich zgłoszeń w organie administracji budowlanej o przystąpieniu do prac w czasie zależnym od rodzaju 
procedury; 
-prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentów budynków będących 
skutkiem prac ziemnych 
-odcięcie w miejscu ustalonym z gestorami sieci  i użytkownikiem prowadzonych przez terenu objęty pracami ziemnymi. 
-przekładki czynnego uzbrojenia przebiegającego prze teren inwestycji. 
 
Zakres robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-zabiegi służące zabezpieczeniu sąsiednich pomieszczeń przed  zanieczyszczeniem;  
-zabezpieczenie istniejących i przyłączy i przewodów mediów przed uszkodzeniem udarowym; 
-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiału urobku. 
-uwzględnienie etapowania prac z odpowiednimi zabezpieczeniami 
 
2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Do zasypywania wykopów, zwłaszcza w bezpośrednim pobliżu projektowanych obiektów budowlanych należy użyć mieszanki 
kruszywa o frakcji 2-16mm lub pospółki. 
Warunkowo w wyższych partiach wykopu można użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, bez dodatków glin, 
niezamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Materiały do 
ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z użytkownikiem budynku. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu.  
W celu odwodnienia wykopu nalezy sprowadzic na plac budowy w agregaty pompowe i pompy zatapialne w ilościach 
zabezpieczających wykopy na czas opadw atmosferycznych. 
 
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 
Wywóz nadmiaru mas ziemnych z urobku powinien być prowadzony  odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń podoża drogi dojazdowej oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania prac rozbiórkowych: 
5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych: 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy 
wpisem potwierdzonym przez Iinspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
konfrontacji z rysunkami. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w 
celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie 
rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w 
trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
5.2. Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0m, a koparką do 4 0 
m. 
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Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego 
do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji 
technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody 
od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz 
dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.3 Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczność 
możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w 
szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi 
pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub 
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów 
izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną 
między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej 
strony. 
5.4. Odwodnienie wykopu. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. 
5.5. Drenaż w dnie wykopu. 
Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń wśród gruntów zwięzłych 
powinny być odwadniane przy pomocy drenażu opaskowego. 
5.6. Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy 
usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
5.7. Tolerancje wykonania wykopów. 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 5  cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.8. Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 
5.8.1 Wykonywanie robót ręcznie: 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
a.Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
b.Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  punkcie 5.4. ”Odwodnienie wykopu". 
c.Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest urządzenie wszelkich 
składowisk i dróg komunikacyjnych; 
d.Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2Om od krawędzi skarpy. 
e.Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej  1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom 
w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
f.Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp nasypów i wykopów. 
5.8.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, 
należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe 
a.Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju 
gruntu i zasięgu wysięgnika koparki; 
b.Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności; 
c.Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów; 
d.Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia; 
e.Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn; 
f.Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór robót. 
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6.1. Zasady kontroli jakości robót.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy do Wykonawcy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość 
wykonanej roboty budzi wątpliwości Inżynier Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku 
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
6.1.2 Badanie gruntów. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. 
Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek 
gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 
6.2 Sprawdzenie wykonania robót  
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można 
wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w Specyfikacji <prace geodezyjne> 
z wynikami badań w terenie. Sprawdzenia natęży dokonać wg następujących zasad: 
a.wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w miejscach załamań pionowych niwelety i 
krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej; 
b.punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem; 
c.lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem; 
d.niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie; 
e.Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na 
całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do 
posadowienia budynku lub innego obiektu.  
Kontrolą należy objąć następujące prace: 
a.Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w 
miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 
budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych; 
b.Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia stateczności skarp wykopów, 
rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenia, albo wykonania urządzeń podziemnych, 
prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, 
potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich 
oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała 
możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
6.3 BHP i ochrona środowiska. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników 
urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz przewożenie ludzi w 
skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być 
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport 
urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. Wyładowanie urobku z 
łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się poza prawdopodobnym 
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klinem odłamu. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do prowadzenia książki obmiarów 
wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1. 3 niniejszej specyfikacji.  
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót.  
Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub/i wywiezionych mas ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych. 
8.1.Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z 
wymaganiami pkt.6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
-dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
-zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z protokołami 
sprawdzeń. 
-robocze orzeczenia jakościowe, 
-analizę wyników badań wraz z wnioskami; 
-aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
-inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
-W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń 
kontrolnych. 
Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny 
być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 
8.2.Odbiór robót.  
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed wbudowaniem 
gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być 
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inżynierem 
Projektu istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami.  
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo 
które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.).  
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonania 
odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych.  
Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót 
oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku 
budowy i sporządzić protokół odbioru.  
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonany na podstawie 
dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W 
razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez 
komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy 
8.3 Ocena wyników odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami dały wynik 
dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki 
doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z 
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane 
Przepisy: 
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[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

Normy: 
[1] BN-7Z/8932-O Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[2] PN-86/B-002480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
[4] PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
[5] PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
[6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[7] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
[8] BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 


