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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach zadania: 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 

w miejscowości Krzywopłoty, gmina Karlino. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do 

realizacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Krzywopłotach. Zakres 

robót obejmuje techniczną i biologiczną rekultywację składowiska, polegającą na:  

 Pracach przygotowawczych: 

o Rozbiórka  zaplecza administracyjnego oraz brodzika dezynfekcyjnego, 

o Oznaczenie piezometrów i kominków odgazowujących wraz z renowacją 

dwóch studni odgazowujących, 

o Odpompowanie wody z trzech zbiorników. 

 Przemieszczaniu odpadów 

 Wykonaniu okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyrównującej odgazowującej, 

uszczelniającej, urodzajnej. 

 Wykonaniu zabiegów agrotechnicznych: prac przygotowawczych, obsiewy 

wstępnego i zasadniczego. 

 Pracach porządkowych - Wykonanie ogrodzenia. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  Rekultywacja składowiska w miejscowości Krzywopłoty 

 

8 

 

1.2.1. Określenia podstawowe 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednio wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową, której inwestor powierza nadzór nad realizacją 

inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  

i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w trakcie eksploatacji 

 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie  

z warunkami umowy. Zamawiający - każdy podmiot, szczegółowo określony  

w umowie, udzielający zamówienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177). 
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1.3. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.4. Przekazanie terenu inwestycji 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy 

teren inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów, 

Dziennik Rekultywacji i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

 

1.5. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej 

inwestycji. Wykonawca winien również wykonać geodezyjną dokumentację 

powykonawczą. 

Podstawową dokumentacją projektową obowiązującą podczas realizacji inwestycji 

jest: 

Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 

w miejscowości Krzywopłoty, gmina Karlino, ABRYS 2012 wraz z Aneksem z 2013r. 

 

1.6. Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami 
Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
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odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

inwestycji oraz robót poza placem inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu  

aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z inwestycją i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  

a także zabezpieczy teren inwestycji przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem zgodnie z obowiązującymi przepisami przez umieszczenie  

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

d) Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest włączony w Cenę Kontraktową  

i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  Rekultywacja składowiska w miejscowości Krzywopłoty 

 

11 

 

1.8. 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 inwestycji  

i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren inwestycji w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

inwestycji oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 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. 

 

1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń na czas 

trwania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na terenie inwestycji i powiadomić 

Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 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. 

1.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie 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 zawiadamiał Inspektora Nadzoru.  

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. Wykonawca ma 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty 

rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym 

stanie. 
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1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych.  

O wykorzystaniu opatentowanych urządzeń lub metod będzie w sposób ciągły 

informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadać 

odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej 

potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydania 

certyfikatów materiałowych w Polsce. 

 

2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła ich wytwarzania i odpowiednie świadectwo badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentacje 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 źródła. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

 Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Nadzór będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

kontraktu. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu inwestycji bądź oznakowane i złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  Rekultywacja składowiska w miejscowości Krzywopłoty 

 

15 

 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały wykupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, kiedy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

inwestycji w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem 

inwestycji w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

 

3. 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 ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót 
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zgodnie z zasadami określonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 

po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 

robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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 nieodpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu inwestycji. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

inwestycji. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu inwestycji, 

 Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 

z projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Programem 

Zapewnienia Jakości, Projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we 

wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów  

i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

Projektu i STWiOR oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę 

warunków kontraktu. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

Projekcie i STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 

materiałów dostarczonych na inwestycję lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 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. 

Kolejność wykonywania robót – zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
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i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

Zapewnienia Jakości zawierać będzie: 

a) Część ogólną opisującą: 

• organizację robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

(Harmonogram), 

• organizację ruchu na terenie inwestycji wraz z oznakowaniem robót, 

• warunki BHP, 

• 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 sterowania 

jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

zapisy, pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz stosowanych maszyn i urządzeń wraz 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,  

• sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.  

W przypadku, kiedy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów. Dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
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jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub 

pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru w terminie 

określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Projektu lub ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne 

od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacja 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzającą ich 

pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w Projekcie lub ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru. 
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7. DOKUMENTY INWESTYCJI 

 

7.1. Dziennik Rekultywacji 

Dziennik Rekultywacji jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu inwestycji do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Rekultywacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Rekultywacji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony inwestycji. 

Każdy zapis w Dzienniku Rekultywacji opatrzony będzie data jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Rekultywacji protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do Dziennika Rekultywacji należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu inwestycji, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu dokonywania zabezpieczeń robót, Dane 

dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów, z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rekultywacji będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Rekultywacji Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Rekultywacji obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się.  

 

7.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym przedmiarze robót i wpisuje 

do Księgi Obmiaru. 

 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i 

kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty 

te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 
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7.4. Pozostałe dokumenty inwestycji 

Do dokumentów inwestycji zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.1 i pkt. 7.2, 

następujące dokumenty: 

a) Pozwolenie na realizację inwestycji, 

b) Protokoły przekazania terenu inwestycji, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły narad i ustaleń, 

f) Korespondencję dotyczącą inwestycji. 

 

7.5. Przechowywanie dokumentów inwestycji 

Dokumenty inwestycji będą przechowywane na terenie inwestycji w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów inwestycji powoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty inwestycji będą dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Dla umowy ryczałtowej punkt nie ma zastosowania. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym, Projekcie i  STWiOR. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru, wymaga 

jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 

Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 

wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rekultywacji   

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Projektem, 

STWiOR i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, 

Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania 

potrąceń. 

 

9.3. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym. 
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9.4. Odbiór końcowy robót 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 

a) Projekt z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie inwestycji; 

b) protokoły wszystkich odbiorów robót ulegających zakryciu; 

c) inwentaryzacja geodezyjna terenu na planie sytuacyjnym wykonana przez 

uprawnionego geodetę wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej na podstawie 

pomiarów i przyjętej do zasobów geodezyjnych; 

d) dzienniki rekultywacji; 

e) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

f) oświadczenia właścicieli terenów przyległych do terenu robót o przywróceniu 

ich do stanu pierwotnego (w przypadku wykorzystania ich w trakcie 

prowadzenia robót ). 

 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku rekultywacji z bezzwłocznym powiadomieniem 

tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości robót na 

podstawie badań przedstawionych dokumentów, wyników badań, wizualnej oceny 

oraz zgodności wykonanych robót z Projektem i STWiOR. W toku odbioru końcowego 

robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala 

termin odbioru końcowego. 
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9.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym  

i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji 

Projektowej poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako 

Wymagania Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 

sprzętu na teren inwestycji i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa realizacji inwestycji, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza inwestycji (w tym np. 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz inwestycji, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad), 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot : 45112320-4 Rekultywacja 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z: 

Rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 

w miejscowości Krzywopłoty, gmina Karlino, 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem rekultywacji składowiska odpadów. Zakres robót obejmuje 

techniczną i biologiczną rekultywację składowiska, polegającą na:  

 Pracach przygotowawczych: 

o Rozbiórka  zaplecza administracyjnego oraz brodzika dezynfekcyjnego 

o Oznaczenie piezometrów i kominków odgazowujących wraz z renowacją 

dwóch studni odgazowujących 

o Odpompowanie wody z trzech zbiorników 
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 Przemieszczaniu odpadów 

 Wykonaniu okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyrównującej odgazowującej, 

uszczelniającej, urodzajnej. 

 Wykonaniu zabiegów agrotechnicznych: prac przygotowawczych, obsiewy 

wstępnego i zasadniczego. 

 Pracach porządkowych - Wykonanie ogrodzenia 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w projekcie i przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe 

 Warstwy rekultywacyjne - zespół warstw służący do odizolowania 

odpadów składowanych wnętrzu składowiska od środowiska 

zewnętrznego w celu stworzenia niezakłócających jego równowagi 

naturalnej, 

 Warstwa wyrównująca - stykająca się bezpośrednio z ostatnią, 

wierzchnią warstwą składowanych odpadów. Jej zadaniem jest 

wyrównanie złoża odpadów. 

 Warstwa urodzajna - warstwa gleby służąca do wykonania 

rekultywacji biologicznej 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST 

pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 

dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
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2.1.1. Rozbiórki  zaplecza administracyjnego oraz brodzika 

dezynfekcyjnego 

Nie dotyczy 

2.1.2. Oznaczenia piezometrów i kominków odgazowujących 

wraz z renowacją dwóch studni odgazowujących 

Do oznaczenia piezometrów i kominków odgazowujących mogą być zastosowane 

tyczki w jaskrawym kolorze.  

Do renowacji studni odgazowujących zastosować należy : krąg betonowy o średnicy 

1000mm, hmin=500mm, biofiltr z mieszanki toru i kory, w razie konieczności rura 

pełan i perforowana PEHD 110. 

2.1.3. Odpompowanie wody z trzech zbiorników 

Rury stalowe lub z tworzyw sztucznych do budowy rurociągów odprowadzających 

wodę poza teren wykopów. 

2.1.4. Przemieszczenie odpadów 

Nie dotyczy 

2.1.5. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: 

wyrównującej odgazowującej, uszczelniającej, urodzajnej. 

2.1.5.1. Warstwa wyrównawcza 

Pospółki, piaski i inne materiały wskazane w Projekcie przydatne do tego celu. 

2.1.5.2. Warstwa odgazowująca 

Żwir 16-32, inne materiały wskazane w Projekcie. 

2.1.5.3. Warstwa uszczelniająca 

 Materiał przeznaczony do jej wykonania powinien spełniać parametry glin 

piaszczystych oraz piasków gliniastych dla których przyjmuje się współczynnik filtracji 

odpowiednio: 4,6 ÷ 0,0058 x 10-6 m/s i 8,1 ÷ 2,3 x 10-6 m/s. 

  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  Rekultywacja składowiska w miejscowości Krzywopłoty 

 

32 

 

2.1.5.4. Warstwa urodzajna 

Odpadowe masy ziemne 17 05 04 lub 20 02 02 odpowiednio użyźnione tak aby 

parametry jakościowe nie odbiegały od siebie. 

  

2.1.6. Obsiew i nasadzenia: wymagania odnośnie traw i roślin 

do rekultywacji biologicznej 

Zamawiający wymaga aby skład gatunkowy mieszanki traw do rekultywacji 

biologicznej składowiska odpadów był następujący: 

 mietlica pospolita Agrotis vulgaris, 

 kostrzewa czerwona Festuca rubra, 

 rajgras angielski Lolium perenne, 

 tymotka łąkowa Phleum pratense, 

w ilości określonej w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga aby dobór krzewów i drzew do rekultywacji biologicznej 

składowiska odpadów był zgodny z pkt. 6.4 Projektu. 

 

2.1.7. Ogrodzenie 

Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. min. 2.5 mm ocynkowanego, powlekanego, 

o oczkach max 40x40 mm, o wysokości min. 1,50 m. 

Słupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm, utwierdzone  

w fundamencie betonowym z betonu B20. 

2.2. Magazynowanie materiałów 

2.2.1. Nasiona traw 

Nasiona traw należy magazynować w pomieszczeniach zamkniętych. 
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2.2.2. Kruszywa, odpady i grunty 

Kruszywo należy magazynować na utwardzonym i odwodnionym podłożu  

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych 

należy stosować: 

 młoty pneumatyczne, 

 palniki gazowe, 

 narzędzia ręczne, 

 elektronarzędzia. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót winien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

 pompy elektryczne lub spalinowe o wydajności odpowiedniej 

 koparka o pojemności łyżki min 0,25 m3
, 

 spycharka gąsienicowa 74 kW/100 KM, 

 kompaktor do przemieszczania i zagęszczania odpadów, 

 samochód dostawczy , 

 samochód skrzyniowy, 

 zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 

 szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki. 

Środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów, odpadów i kruszywa 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu ( materiału ), jego objętości oraz odległości transportu. 

Kruszywa należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  

i zawilgoceniem. 

  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 

powtórnego wykorzystania, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. 

Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania należy przechować w 

celu ponownego wbudowania zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru. Gruz  

z wyburzenia budynku, brodzika dezynfekcyjnego oraz boksów na materiały wtórne 

przewidziano do wykorzystania w procesie rekultywacji technicznej składowiska. 

5.2.2. Odpompowanie wody z trzech zbiorników we wschodniej 

części kwatery składowiska 

Zbiorniki te w trakcie formowania wierzchowiny kwatery zostaną zlikwidowane. Przed 

przystąpieniem do tych robót przedmiotowe zbiorniki należy opróżnić – sposób 

opróżnienia zależy od stanu jakości wody zgromadzonej w zbiornikach. Fakt ten 
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należy ustalić zlecając odpowiednie badania laboratoryjne. Jeżeli będą one 

pozytywne wodę, za zgodą Inspektora Nadzoru,  można odpompować na teren 

składowiska.  

W przypadku wyniku negatywnego wody należy odpompować i przewieźć do 

odpowiedniego zakładu. 

5.2.3. Oznaczenia piezometrów i kominków odgazowujących 

wraz z renowacją dwóch studni odgazowujących 

Studnie odgazowujące oraz piezometry winny być zabezpieczone poprzez 

oznakowanie - trwałe i widoczne przy pomocy tyczek w jaskrawym kolorze. 

Studzienki gazowe oznaczone jako O4 i O2 są w złym stanie technicznym i zachodzi 

konieczność ich renowacji przez ewentualną wymianę rur perforowanych, wykonanie 

biofiltra oraz zabezpieczenie kręgiem betonowym. Zakres renowacji zostanie 

określony przez Inspektora Nadzoru po dokonaniu inspekcji. 

 

5.2.4. Oczyszczenie wierzchowiny, przemieszczeniu odpadów 

Przed przystąpieniem do robót nadających projektowany kształt korpusowi 

składowiska należy usunąć z jego powierzchni luźno zalegające odpady komunalne  

i przemysłowe ponadgabarytowe. Przed przystąpieniem do rekultywacji technicznej 

należy oczyścić teren składowiska z tego rodzaju odpadów. 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia odpadów nie odpowiadających liście 

odpadów dopuszczonych do składowania na przedmiotowym składowisku 

odpady te należy zgromadzić i przekazać na składowisko przeznaczone do 

takiego rodzaju działalności. 

Zalegające na składowisku odpady należy przemieścić w taki sposób, aby 

nadać im wymagane rzędne i nachylenia wierzchowiny i skarp. Odpady należy 

układać warstwami o grubości ok. 0,3 m, a następnie starannie zagęścić. 
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5.2.5. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: 

wyrównującej odgazowującej, uszczelniającej, urodzajnej. 

Materiały użyte do wykonania warstw okrywy rekultywacyjnej powinny być 

rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstw rekultywacyjnych należy 

przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 

materiału wyrównującego i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być 

zagęszczona płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Szczegółowe zasady wykonania poszczególnych warstw zawarto w Projekcie 

5.2.6. Obsiew i nasadzenia 

Wykonać zgodnie z 6.3 Projektu. 

5.2.7. Wykonanie ogrodzenia 

5.2.7.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 

doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gł. ok. 1,2 

m. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy 

wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 

następnie dokonać podziału odcinków prostych na odległości około 2,40 m dla 

ogrodzenia z siatki. 

5.2.7.2. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 

w linii ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości 

na długości terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych spadków linię 

wierzchołków dostosować do spadku terenu. Słupki dokładnie obetonować betonem 
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B20. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na 

nich drutu naciągowego. 

5.2.7.3. Rozpięcie statki ogrodzeniowej 

Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej 

oczka. Siatka powinna być rozpięta na wysokości 5 cm nad cokołem betonowym 6x 

30 cm. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

• określić stan terenu, 

• ustalić sposób zabezpieczenia robót przed zalaniem wodą, 

• ustalić metody wykonania poszczególnych warstw rekultywacyjnych, 

• ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania 

robót. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

W czasie kontroli i badania działania winny obejmować : 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym 

zabezpieczenie terenu wokół prowadzonych robót, 

• zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

• bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
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• badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną  

i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie 

innymi umownymi warunkami, 

• badanie grubości poszczególnych warstw rekultywacyjnych ( 1 raz 

na 300 m2), 

• badanie zagęszczenia poszczególnych warstw rekultywacyjnych ( 1 

raz na 300 m2), 

• badanie rzędnych wysokościowych poszczególnych warstw 

rekultywacyjnych ( co 200 m2), 

• usytuowanie w planie, 

• badanie spadków poprzecznych ( 1 raz na 400 m2). 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją ±0,02 m, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  

±0,05 m, 

• spadki poprzeczne warstw rekultywacyjnych powinny być zgodne  

z projektowanymi z tolerancją ±0,5%, 

• wskaźnik zagęszczenia warstw rekultywacyjnych nie powinien być 

mniejszy od założonych w specyfikacji technicznej, 

• różnica pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstw 

rekultywacyjnych a rzędnymi projektowanymi nie powinna 

przekraczać ± 2,0 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 8. ( dla umowy 

ryczałtowej punkt nie ma zastosowania). 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m3 wykonanej warstwy rekultywacyjnej, 

 m2 wykonania zadarnienia składowiska. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Projektem, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z rekultywacją składowiska odpadów,  

a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne związane z wykonaniem poszczególnych warstw 

rekultywacji technicznej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację inwestycji, 
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 Projekt,  

 Dziennik Rekultywacji, 

 dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie 

inwestycji, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi 

PN i aprobat technicznych, 

 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

 specjalne ustalenia Inspektora Nadzoru z Wykonawcą robót, dotyczace jakości 

prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika 

Rekultywacji lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków 

komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wg pkt. 8.3., przy czym Projekt powinien zawierać zmiany wprowadzone w 

trakcie realizacji inwestycji, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 przyjętą do zasobów geodezyjnych kopię mapy zasadniczej, powstałą na 

podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 

 protokoły z pomiarów, 

 oświadczenia o uporządkowaniu terenu. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte  

w protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione 

wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 

częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie 

niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić  

do ponownych badań i odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 10. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 wykonanej i odebranej warstwy rekultywacyjnej oraz 1 m2 wykonanego 

zadarnienia: 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót pomiarowych, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstw 

rekultywacyjnych z materiałów o grubości i jakości określonych w 

dokumentacji technicznej, 

 dostarczenie i rozłożenie warstwy organicznej o grubości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej, 

 wyrównanie ułożonych warstw do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanych warstw, 

 dostarczenie , wysiew i pielęgnacja traw, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań, 

 utrzymanie poszczególnych warstw. 


