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G.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związany z Podbiciem fundamentów 
kolumnami „jet grouting” Zamku w Głogówku przy ul. Zamkowej, działka nr 554/1 i 553/2. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i obejmują: 

• roboty przygotowawcze w tym mobilizacja sprzętu, organizacja zaplecza budowy, 
zabezpieczenie terenu budowy, założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego, 
przeprowadzenie inwentaryzacji fotograficznej obiektu przed rozpoczęciem robót, 
opracowanie niezbędnych projektów technologicznych; 

• wykonanie wzmocnienia posadowienia (podbicie kolumnami „jet grouting”) w 
technologii iniekcji strumieniowej wraz z wykonaniem odwiertów koronką diamentową  
(nieudarowo) przez istniejące fundamenty, iniekcją wstępną luźnych fragmentów muru 
oraz osadzeniem zbrojenia;  

• roboty ziemne związane z wykopaniem odstojników oraz wywozem i utylizacją urobku 
cementowo-gruntowego; 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących    
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.4.2. Inżynier/inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.4. Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt   
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy  
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną  jakości 
materiałów oraz robót. 
 
1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.8. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.9. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4.10. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania 
inwestycyjnego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów technicznych 
istniejącej infrastruktury). 
 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.12. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.13. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.14. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.4.15. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
➢ Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

➢ Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone 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 „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane 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 wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) przy terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
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 budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
➢ utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej; 
➢ podejmować wszelkie uzasadnione 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 dóbr publicznych i innych,  
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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➢ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
➢ 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, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 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. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. 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 w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
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i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 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. 
 Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.10. 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót zachowały zadowalający stan 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Wykopaliska archeologiczne 

Natrafiając na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji 
nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Inwestor na własny koszt zapewni Nadzór archeologiczny, przeprowadzi ratownicze 
badania archeologiczne i archeologiczno-architektoniczne, oraz uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. 

 
1.5.13. Instalacje nadziemne i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru podłoża gruntowego na placu budowy oraz 
przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych będą podane na rysunkach 
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia 
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się  
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii 
elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu  
i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, 
jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie 
w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe 
zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne 
dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za 
nie dodatkowej zapłaty. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych 
winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności  
i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 



Podbicie fundamentów kolumnami „jet grouting” Zamku w Głogówku przy ul. Zamkowej 

 9 

zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie 
przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana 
zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 

 

1.5.14. Niewybuchy i niewypały 

W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione 
niewybuchy, niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie 
przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ władzy administracyjnej, 
Inżyniera, Kierownika budowy i Policję. 

 

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
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2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach 
Robót lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod 
warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych 
materiałach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inżyniera. Zaproponowane 
materiały nie mogą być zmienione na etapie realizacji zadania bez uzasadnionej przyczyny. 
Ponowna zmiana przyjętych w postępowaniu przetargowym materiałów musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia  
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  
i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do 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 Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem 
 i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
➢ Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
➢ Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 
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Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach. 
 
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 SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

   Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca: 

➢ przeprowadzi uzupełniające badania geotechniczne i przedłoży ich wyniki w formie 
Raportu z badań podłoża gruntowego; na podstawie wyników badań Wykonawca 
opracuje Projekt technologiczno-wykonawczy podbicia fundamentów i przedłoży go do 
akceptacji Projektantowi/Inżynierowi; 

➢ wykona inwentaryzację stanu technicznego (dokumentację fotograficzną) obiektu oraz 
okolicznych budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją w celu uniknięcia 
ewentualnych roszczeń wobec Inwestora; 

➢ założy bazę geodezyjną punktów pomiarowych na obiekcie objętym robotami oraz na 
sąsiednim budynku w celu monitorowania przemieszczeń poziomych, pionowych  
i przechylenia ścian; przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona „zerowego” 
pomiaru geodezyjnego, a w trakcie robót prowadził będzie pomiary przemieszczeń min 1 
raz w tygodniu; 

➢ sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ); 

➢ opracuje projekt organizacji budowy; 

➢ wykona projekt obsługi komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robót, zamontuje 
wszelkie niezbędne znaki ostrzegawcze, zorganizuje wjazd i wyjazd oraz myjnię dla kół 
pojazdów wyjeżdżających z budowy; 

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, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

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. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

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.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

➢ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

➢ sposób zapewnienia 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 i 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, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu 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,  

➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
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➢ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
 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. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu 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, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia 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. Inżynier/Kierownik 
projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu próbek. 
 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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 przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
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 SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/inspektora nadzoru 
 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
➢ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

➢ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi 
SST. 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 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 pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

➢ datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót, 
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➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

➢ uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

➢ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

➢ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

➢ 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 wykonywania zabezpieczenia robót, 

➢ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

➢ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(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 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

➢ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

➢ protokoły przekazania terenu budowy, 

➢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

➢ protokoły odbioru robót, 

➢ protokoły z narad i ustaleń, 

➢ korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu 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 ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 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. 
 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

➢ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

➢ odbiorowi częściowemu, 

➢ odbiorowi ostatecznemu, 

➢ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych 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 robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu 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 ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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 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 i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
➢ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

➢ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

➢ recepty i ustalenia technologiczne, 

➢ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

➢ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
i ew. PZJ, 

➢ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  
i ew. PZJ, 

➢ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

➢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

➢ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

➢ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 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. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest umowa (kontrakt). 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

➢ opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

➢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

➢ opłaty/dzierżawy terenu, 

➢ przygotowanie terenu, 

➢ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

➢ tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

➢ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, 

➢ poziomych, barier i świateł, 

➢ utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

➢ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

➢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający o ile nie zlecono takich prac Wykonawcy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

➢ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 poz. 430 ). 
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G.01.01.01  WZMOCNIENIE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW 

 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania,  
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z Podbiciem fundamentów kolumnami „jet 
grouting” Zamku w Głogówku przy ul. Zamkowej, działka nr 554/1 i 553/2, realizowanym 
układem kolumn w technologii iniekcji strumieniowej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z iniekcyjnym kształtowaniem kolumn pod istniejącymi fundamentami, przy 
zastosowaniu technologii iniekcji strumieniowej obejmują w szczególności: 

➢ przeprowadzenie uzupełniających badań geotechnicznych oraz opracowanie Projektu 
technologiczno-wykonawczego; 

➢ wykonanie przewiertów rdzeniowych przez istniejące fundamenty z zastosowaniem 
metod bezudarowych, np. wiercenie na mokro koronką diamentową; 

➢ iniekcję wstępną luźnych fragmentów ceglano-kamiennej ławy fundamentowej; 

➢ formowanie kolumn iniekcyjnych; 

➢ osadzenie zbrojenia w kolumnach; 

➢ składowanie, wywóz i utylizację urobku; 

➢ opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie posadowienia i 
ograniczenie osiadań istniejących ceglano-kamiennych fundamentów ścian zewnętrznych, co 
umożliwi przeprowadzenie dalszego remontu pomieszczeń Zamku. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Technologia iniekcji strumieniowej – sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy 
użyciu zaczynu wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 
1,6 do 2,4 mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu 
iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 
40,0 ÷ 45,0 MPa przy wydatku minimalnym 80 dm3/min. Przewód iniekcyjny w trakcie 
wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi 
powinna wynosić od 15 ÷ 30 cm/min, liczba obrotów od 10÷30 na minutę. 
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1.4.2 Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym 
do walca i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku 
bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła 
gruntu o zmodyfikowanych własnościach). 
 
1.4.3 Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) – stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej 
objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od 
średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości. 
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony 
Zamawiającego. 
 
1.5.1 Dokumentacja techniczna 
 

Dokumentacja technologiczna na podstawie, której należy wykonać podbicie metodą 
iniekcji strumieniowej powinna zawierać:  

➢ interpretację wykonanych uzupełniających badań geotechnicznych w odniesieniu do 
dokumentacji archiwalnej; 

➢ rysunki rozmieszczenia kolumn z naniesioną numeracją, przekroje poprzeczne; 

➢ plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy; 

➢ dostępne informacje o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz,  
w razie potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót 
rzeczywistego położenia urządzeń,  

➢ charakterystykę podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne 
warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, 
dane o przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności 
środowiska; 

➢ na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, plan BIOZ. 

Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo wykonujące iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo przez nie uzgodniona  
i zatwierdzona przez Projektanta. 
 
1.5.2 Kierownictwo i nadzór robót 
 

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór ze 
strony Zamawiającego. Niezbędna jest obecność Kierownika robót lub jego kompetentnego 
zastępcy.  

Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz  
w metrykach kolumn iniekcyjnych. 
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1.5.3 Zgodność z dokumentacją 
 

Kolumny należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi  
w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić 
projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu 
wykonania robót. 
 
1.5.4 Inne wymagania 
 

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań 
dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla 
odpowiednich rodzajów robót. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

Parametry materiałowe, skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne 
formowania kolumn iniekcyjnych określa Wykonawca wzmocnienia w opracowanym 
projekcie technologicznym. 
 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
 

Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową o parametrach 
zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi 
posiadać świadectwo jakości. 
 
2.2 Cement 
 

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting”  
wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych  
o marce 42,5R lub 52,5R. Zużycie cementu na 1,0 m (jeden metr) kolumny nie może być 
mniejsze niż 350 kg. 

 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

➢ dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), ofoliowane palety; 

➢ dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory 
do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry 
na wewnętrznych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania.  
Cement nie może być użyty po okresie: 
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➢ 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, po upływie terminu 
trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych; 

➢ w przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według 
indywidualnych receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy 
dołączyć instrukcje sporządzania oraz przechowywania poszczególnych składników  
i gotowego zaczynu. 

 

2.3 Woda zarobowa 
 

Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost  
z wodociągów lub studni albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda  
zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa 
nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania powinna spełniać warunki 
w/w normy. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej SST 
należy użyć specjalistyczny sprzęt składający się z następujących podstawowych elementów: 

➢ wiertnica wraz z osprzętem ( głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze); 

➢ silos (zbiornik przewoźny) do magazynowania cementu; 

➢ podajnik ślimakowy; 

➢ ultramikser do cementu (wysokoobrotowa mieszarka); 

➢ mieszalnik wolnoobrotowy; 

➢ wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna tłocząca zaczyn przy ciśnieniu roboczym 40,0 ÷ 
45,0 MPa oraz wydatku minimalnym 80 dm3/min.; 

➢ manometry zegarowe oraz przepływomierze służące do bieżącego pomiaru ciśnienia 
tłoczenia iniektu, a na żądanie Projektanta/Inżyniera rejestrator do pomiarów 
ciągłych procesu iniekcji; 

Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami 
transportowymi dostosowanymi do przewozu określonych towarów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne 
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Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być 

tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką 
strumieniową oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt 
Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo opracuje 
Program Zapewnienia Jakości. 
 
5.2 Zakres robót 
 

Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności: 

➢ zainstalowanie sprzętu; 

➢ wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja 
Projektową; 

➢ wykonanie przewiertów rdzeniowych ø 130 ÷ 180 mm koronką diamentową przez 
ścianę fundamentową i fundament; 

➢ przeprowadzenie iniekcyjnego formowania kolumny; 

➢ osadzenie zbrojenia w kolumnach; 

➢ pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i urobku cementowo-
gruntowego oraz poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia osiągnięcia wymaganych 
parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej; 

➢ usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego; 

➢ wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (Nadzór inwestorski). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zakres kontroli 

Kontroli podlegają: 

➢ materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych; 

➢ roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową; 

➢ wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ściskanie; 

➢ średnica kolumn. 

 
6.2 Kontrola materiałów 

Kontrola wykonywana wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w pkt. 2 
niniejszej SST. 
  
6.3 Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw 
otworów i ich głębokości, oraz rejestrując parametry techniczne formowania kolumn. 
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Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące 
dane: 

➢ numer kolumny, 

➢ średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej, 

➢ rzędna głowicy kolumny, 

➢ rzędna podstawy kolumny, 

➢ głębokość przewiertu przez fundament, 

➢ głębokość otworu, 

➢ rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 

➢ gęstość zaczynu iniekcyjnego, 

➢ ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 

➢ ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny, 

➢ rodzaj i długość zbrojenia kolumny. 

W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót należy  
odnotowywać w prowadzonym na bieżąco dzienniku prac wiertniczo-iniekcyjnych. 

 
6.4 Kontrola wytrzymałości gruntobetonu 
 

Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej   
z otworu mieszaniny gruntowo-cementowej. Próbki przechowywane w warunkach 
zbliżonych do naturalnych, po 7 dniach twardnienia należy poddać próbie 
wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek 
stanowi 50% wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, 
która powinna wynosić                      fcm = 5,0 MPa. 

Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku 
wysokości do średnicy 2,0. 

Ilość próbek i miejsce pobrania zostanie określona w projekcie technologicznym. 
 
6.5 Tolerancje wykonania 

➢ rozstaw kolumn iniekcyjnych na kierunku wzdłuż ściany ±200 mm; 

➢ rozstaw kolumn iniekcyjnych na kierunku prostopadłym do płaszczyzny ściany 
±100mm; 

➢ tolerancja nachylenia kolumny ±2°, 

➢ głębokość formowania pali: -100 mm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 

➢ tolerancja osadzenia głowicy zbrojenia: ±150 mm, 

➢ wytrzymałość gruntocementu na ściskanie próbek uformowanych z mieszaniny 
wypływającej z otworu: -10 %  (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest jeden metr [1,0 m] uformowanej kolumny iniekcyjnej  
o określonej w Projekcie średnicy. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Zakres odbiorów 
 

Odbiorom podlegają: 

➢ materiały wyjściowe, 

➢ wykonane kolumny iniekcyjne. 

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 

➢ stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej, 

➢ stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na 

podstawie badań określonych w pkt. 6 niniejszej SST. 
 
 
 
8.2 Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
 

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań  Projektant (Autor 
Dokumentacji Projektowej) powinien stwierdzić: 

➢ czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia  
wymogów niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to 
wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych  
w dokumentacji geologicznej, 

➢ czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem 
zwiększenia stopnia wzmocnienia gruntu. 

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą 
Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy  
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji G.00.00.00. 
"Podstawa Płatności" pkt 9. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych kolumn iniekcyjnych wg ceny  
jednostkowej, która obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.: 

➢ przeprowadzenie uzupełniających badań geotechnicznych oraz opracowanie 
wyników w formie Raportu z badań podłoża gruntowego; 

➢ założenie reperów do pomiaru przemieszczeń poziomych i pionowych; 

➢ opracowanie Projektu technologiczno-wykonawczego; 

➢ organizację zaplecza budowy, w tym ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca robót, 
zapewnienie pomieszczeń socjalnych i sanitariatów, ochronę fizyczną obiektu; 

➢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem istniejącej substancji 
zabytkowej, w szczególności tynków na elewacji zewnętrznej; 

➢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów w rejonie robót; 

➢ zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wody; 

➢ mobilizację i późniejszą demobilizację sprzętu; 

➢ materiały; 

➢ dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do iniekcji; 

➢ wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych; 

➢ formowanie kolumn „jet grouting”; 

➢ osadzenie zbrojenia w kolumnach; 

➢ pobieranie prób mieszaniny gruntocementowej; 

➢ wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego; 

➢ usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego; 

➢ wykonanie badań kontrolnych; 

➢ uporządkowanie miejsca pracy. 

Wiercenia rdzeniowe w uformowanych kolumnach iniekcyjnych i badanie 
wytrzymałości na ściskanie pobranych rdzeni podlegają odrębnemu rozliczeniu. 

Wykonanie badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej 
zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną  
z wymaganiami SST. 
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu 
produkcji betonu. 

PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 

Projektant konstrukcji: 

mgr inż. Mirosław Antonik 

 

 


