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ST.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z Rekultywacją składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne. 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Tomaszów Lubelski obręb 
0001,dz.nr 43, 44, 45, 46, 47 gm. Miasto Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, 

woj. lubelskie 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót, drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej i technologicznej. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 
 
Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
• Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- Składowisko odpadów wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 

• terenie robót – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

• prawie do dysponowania nieruchomością – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót . 
 

• dokumentacji robót – należy przez to rozumieć protokoły z narad, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
• kierowniku robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty . 
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• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –    
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

•inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający 
powierza nadzór nad robotami. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej robót. 
 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
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zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ,  z wyliczeniem    
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże  egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany- techniczny) zawiera opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz 
dokumentacji powykonawczej. 

 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,         
a     o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Rozbieżności planowanych prac z dokumentacją 
uwzględniono w przedmiarze robót i kosztorysie. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                     
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 



6 
 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały               
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane      
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów        
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury     
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003r. Nr 47, poz. 401 z 
późn.zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 
poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 
MATERIAŁY 
 

1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST    
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem      
i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
Stosowanie materiałów zamiennych 
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Zamieszczone w ST nazwy nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować 
wyłącznie jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów 
technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń                 
i systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 
Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i instalacji 
zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. 
Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne 
przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi. 
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie       
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
TRANSPORT 
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu robót. 
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WYKONANIE ROBÓT 
 
1.4.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów      
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe                    
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
do poszczególnych elementów robót. 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 
Dokumenty robót 
[1] Protokoły z narad i ustaleń. 
Protokoły  stanowią dokument zawierający uwagi , wyjaśnienia i ustalenia dotyczące 
prowadzenia robót 

 
 [2] Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) operaty geodezyjne, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
f) dokumentacja projektowa,  
 

[5] Przechowywanie dokumentów . 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
OBMIAR ROBÓT 
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1.5.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, ewentualnych 
robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i/ lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej- 
przedmiarze robót. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
1.6.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia odbioru robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór końcowy 
8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
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8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór końcowy”. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 

 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa 
pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
 
ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.Część ogólna 
1.1.Nazwa zamówienia. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót przygotowawczych w odniesieniu do 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
 
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(SST). 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac. 
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Rekultywacja  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
Projekt zakłada wykonanie prac : 
- Roboty przygotowawcze: usuwanie krzewów samosiejki, kształtowanie czaszy. 
- Wykonanie warstwy wyrównującej. 
- Wykonanie okrywy rekultywacyjnej (BENTOMATA + warstwa okrywy 
rekultywacyjnej). 
- Wykonanie rekultywacji biologicznej. 
 
1.4. Informacje o terenie robót i zagospodarowaniu terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przygotować projekt organizacji robót zgodnie 
z wytycznymi technicznymi i bezpieczeństwa zawartymi w projekcie. W projekcie 
organizacji robót należy uwzględnić metody zapewnienia bezpieczeństwa prac . 
Teren prac należy zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób z zewnątrz. 
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknięcia terenu robót (w miarę możliwości) 
oraz wykonania innych zabezpieczeń i oznakowania, umieszczenie tablic 
ostrzegawczych i informacyjnych 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne” 

 
1.5.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dokumentację projektową i SST. 

1.5.2 Wykonywanie robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, Specyfikacją Techniczną, 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt 
organizacji robót zawierający m.in. kolejność wykonywania robót, szczegółowy 
projekt rozbiórki istniejących elementów oraz plan BiOZ 
Wykonawca prac ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie stanowiskowe pracowników i wymogi 
stosowania środków ochrony ogólnej i osobistej. 
 

1.Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w „Wymagania 
ogólne”. 
2.Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez ( Inspektora 
Nadzoru). 
3.Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
4.Wymagania dotyczące wykonania robót . 
4.1.Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ”Wymagania ogólne” 
4.2. Zakres wykonania Robót. 
Na podstawie Dokumentacji projektowej należy wyznaczyć geodezyjnie obszar 
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objęty pracami przygotowawczymi. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. 
Przemieszczanie spycharkami masy ziemi i odpadów tak , aby nie zanieczyszczały 
one przyległych terenów. Wycięte krzaki i konary składować w wyznaczonym miejscu 
do czasu wywiezienia ich z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
zamawiającego 
5.Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie ułożenia BENTOMATY oraz wykonanych prac 
ziemnych oraz zgodność z dokumentacją projektowa i kosztorysową,obowiązującymi 
przepisami. 
6.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ”Wymagania ogólne” 
7.Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
8.Rozliczenie robót 
 
8.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” 
 
8.2.Płatności. 
Zgodnie z warunkami umowy. 

 

ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z wykonaniem 
rekultywacji. 
 
1.2.Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót przygotowawczych polegających na: 
- usuwaniu krzewów „samosiejki”,  
Skarpy składowiska zostaną oczyszczone z porośniętych krzewów „ samosiejki” 
 pozyskane krzewy zostaną przemieszczone w miejsce wskazane przez inwestora do 
odzysku. 
 - przemieszczanie odpadów i  kształtowanie czaszy składowiska,- 
Odpady zostaną przemieszczone zgodnie z ukształtowaniem podanym w 
dokumentacji projektowej. 
- zagęszczanie odpadów, 
Świeżo przemieszczone odpady zostaną zagęszczone przy pomocy sprzętu 
ciężkiego. 
 

ST.01.02.01 WYKONANIE WARSTWY OKRYWY 
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REKULTYWACYJNEJ 
 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem WARSTWY 
OKRYWY REKULTYWACYJNEJ  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
WARSTWY OKRYWY REKULTYWACYJNEJ.  
 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
-roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi – wykonanie warstwy 
wyrównawczej z materiału pozyskanego z zewnątrz określonego w dokumentacji, 
- ułożeniem BENTOMATY, 
- dowóz materiału rekultywacyjnego,  
- formowanie i zagęszczanie nasypów warstwy rekultywacyjnej. 
 
 Ta faza rekultywacji mechanicznej równomierne nałożenie mineralnej warstwy 
wyrównującej gruntu, sztucznej przesłony BENTOMAT oraz warstwy glebotwórczej 
spełniającej wymagania humusu. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją kosztorysową 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
2.2. Materiały do formowania skarp i nasypów – grunt  z poza terenu składowiska. 
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Warstwa rekultywacyjna  warstwa( biologiczna) powinna spełnić wymogi humusu. 
Miąższość warstw zgodnie z dokumentacją kosztorysową. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Sprzęt 
do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty . 
2.2.Warunki przystąpienia do robót. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru). 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
3.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, 
 
4.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
4.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, 
4.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
4.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
4.4.Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
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dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej, oraz dokonać oceny wizualnej. 
 

 

SST.01.05.00 WYKONANIE REKULTYWACJI 
BIOLOGICZNEJ 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac w zakresie rekultywacji biologicznej terenu 
składowiska odpadów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przewidziane w Dokumentacji warstwy  o  grubości 0,5 m ma za zadanie stworzenie 
odpowiedniego podłoża niezbędnego do obsiania czaszy trawą.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby: 
- Nawozy mineralne, 
- Nasiona traw, 
- Sadzonki krzewów, 
- inne wyroby i materiały. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót ( jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
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- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty  techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów, 


