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1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.1.WSTĘP 
 
1.1.1.PRZEDMIOT ST. 
 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z budową kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 
2012” ul. Piaskowa w  Iłowej. 
 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót. 
Zakres prac: 
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 
- wyznaczenie obrysu terenu prowadzenia prac przygotowawczych ( wycinka drzew) 
- zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w      

trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, 
- ścinanie drzew piłą mechaniczną, karczowanie pni przy pomocy koparki, wywiezienie 

dłuŜycy,  karpiny i gałęzi na miejsce składowania  
- demontaŜ bramki do piłki noŜnej 
- wywiezienie gruzu budowlanego i ziemi z terenu opracowania samochodami 

samowyładowczymi na wysypisko i utylizacja. 
 
1.2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
1.3. SPRZĘT. 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew naleŜy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- koparki lub specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia , 
 
1.4. TRANSPORT. 
Gruz wraz z ziemią zalegające na terenie inwestycji mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 
Transport pni i karpiny: pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem 
samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, 
meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT. 
Na czas wykonywania wycinki drzew  teren, na którym prowadzone będą te prace zostanie 
tymczasowo ogrodzony taśmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 
Na czas prowadzenia prac związanych z wycinką zostanie wyznaczone miejsce do 
tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie tych prac przed ich dalszym 
transportem. 
 
1.5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
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Teren pod budowę powinien być oczyszczony wyłącznie z drzew, które kolidują z obiektami, 
wskazanych w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. 
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
1.5.2. Usunięcie drzew 
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.3. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości 
w czasie robót. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac. 
Kontrola robót przy usuwaniu drzew polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3, 1mp, 1 m2, 1 szt, 1 mb, t. 
Obmiar robót obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów częściowych, 
b) dziennik budowy 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” . 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równowaŜnej/ za 
1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z 
pkt. 1.1.3. 
 
1.10. NORMY I PRZEPISY. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych-Arkady 1989. 
 
 
2.  ROBOTY ZIEMNE 
 
2.1.WSTĘP 
 
2.1.1.PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót pomiarowych i ziemnych 
związanych z budową kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  ul. 
Piaskowa w Iłowej. 
 
2.1.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
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2.1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót. 
Zakres prac: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20 – 30 cm za pomocą spycharki . 
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
- wywiezienie humusu i nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, 
- dowiezienie na teren inwestycji pospółki średnioziarnistej grubości średnio 30 cm i 

zagęszczenie jej do wskaźnika Is≥1,0 
 
2.2. MATERIAŁY 

 
Pospółka średnioziarnista. 
 
2.3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i wykonaniem koryta naleŜy 
stosować: 
- spycharki i ładowarki, 
- koparki i samochody samowyładowcze, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe. 
 
2.4. TRANSPORT 

 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem spycharek a grunt z wykopów wydobywać 
i załadować ładowarkami i przewieźć samochodem samowyładowczym na wysypisko. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zdjąć mechanicznie z terenu objętego 
opracowaniem warstwę humusu (średnio ok.25cm) a nadmiar wywieźć do miejsca 
składowania-wysypisko. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
Warunki gruntowo-wodne terenu boisk określono na podstawie Dokumentacji 
Geotechnicznej wykonanej w  styczniu   2010r  przez dr Andrzeja Kraińskiego. 
Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Na terenie lokalizacji zespołu 
boisk stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych plejstoceńskich wykształconych 
we frakcji wodnolodowcowej. W stropie utwory te reprezentowane są przez piaski średnie, 
pod którymi zalegają piaski grube. Grunty te sa w stanie sredniozagęszczonym. 
Bezpośrednio pod powierzchnią terenu występuje cienka warstwa gleby o miąŜszości 0,2-
0,3 m. Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokości 0,8-1,2 m 
p.p.t.  Stąd dowiezienie na teren objęty opracowaniem ok. 30 cm pospółki średnioziarnistej 
w celu wyniesienia terenu. Spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni wynoszą 0,5%.  
Odwodnienie boisk za pomocą spadków i drenaŜu powierzchniowego. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
a) dla wykopów: 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu, 
- sprawdzenie wymiarów i zabezpieczenia wykopów, 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
2.7.OBMIAR 
 
Jednostką obmiarową jest : 
a) 1 m2 humusu– przy zdjęciu warstwy gr.20cm, 
b) m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych, 
c) 1 m3 humusu i gruntu – przy transporcie humusu na wysypisko, 
d) 1 m3 gruntu przepuszczalnego na wykonanie wymiany gruntu. 
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy polega na: 
a) sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 
w nich postanowień, 
b) sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
 
2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
2.10.1. Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
 
 
2.10.2. Inne dokumenty 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 48 późn. 401). 

Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 
Kateg
oria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość 
objętości
owa 
w stanie 
naturaln
ym 
kN/m3 

 

Przeciętne 
spulchnienie 
po 
odspojeniu 
w % od 
pierwotnej 
objętoś

ci 
1 Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 
 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 
30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 
 

16,7 
 
17,7 
 
12,7 
10,8 
 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 
do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 
 

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 1 0% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
z głazami o masie do 1 0 kg 
 

18,6 
 
 
19,6 
20,6 
 
20,6 
16,7 
19,6 
 
19,6 
 

od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
 

5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1 0÷30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

14,7 
19,6 
 
20,6 
17,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
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Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 
 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 
 

 
17,7 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 
 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepience otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 
 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 
 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepience z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 
 

23,5 
23,5 
 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 
 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilastokrzemionkowym 
Zlepience z otoczaków skał głównie krystalicznych 
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średniziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 
 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 
 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

Załącznik 2 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
Grupy gruntów 
 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Jedn
ostki 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu  - rumosz 

niegliniasty 
- Ŝwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- ŜuŜel 
nierozpadowy 

piasek pylasty 
- zwietrzelina 
gliniasta 
- Ŝwir gliniasty 
- pospółka 
gliniasta 
 

mało 
wysadzinowe 
- glina 
piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta 
zwięzła 
- ił, ił 
piaszczysty, 
ił pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
- piasek 
gliniasty 
- pył, pył 
piaszczysty 
- glina 
piaszczysta, 
glina pylasta 
- ił warstwowy 
 

2 Zawartość cząstek 
< 0,075 mm 
< 0,02 mm 

% <15 
<3 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 
 

>30 
>10 
 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

m <1.0 >1,0 >1,0 

4 Wskaźnik piaskowy  .35 Od 25 do 35 <25 
 
 


