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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem: 

  wykopów w obrębie fundamentów, 

  zasypek i podkładów gruntowych, 

  wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie wykonawczym, 
dla zadnia pn.: „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” 
Z DOCELOWĄ NAZWĄ „UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” POPRZEZ REMONT, 
PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE”. 

 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w przedmiocie SST. 
 
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą 
następujące czynności : 

 Usuniecie humusu 

 Wykopy w obrębie fundamentów 

 Zasypki i plantowanie gruntu 

 Zagęszczanie gruntu 

 Transport gruntu 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO 
POSTANOWIEŃ NORM 

Wykopy 
Do wykonania robót materiały nie występują. 
Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego. 
Do wykonania podkładu należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 
Zasypki (w obrębie fundamentów) 
Do zasypania wykopów należy stosować pospółki. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 
cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 
uszkodzeń wbudowanych materiałów budowlanych. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien dysponować następującym sprzętem budowlanym: 
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
- komplet narzędzi ręcznych niezbędnych do wykonania poszczególnych rodzajów robót (łopaty, ubijaki, itp.). 
Roboty należy wykonywać ręcznie.  
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas 
transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 
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Wykopy 
Wytyczyć  obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z 
projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Wykopy winny być zabezpieczone przed 
napływem wód opadowych z terenów sąsiednich. W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych 
należy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, można 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie 
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
Zabezpieczenie skarp wykopów 

a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25, 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5, 
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. 
rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

 Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników, skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 
budowlanej. 

Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Podsypki i podkłady z piasku zwykłego. 

a) Warunki wykonania podkładu: 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita 
grubość podkładu według projektu.  

Zasypki 

a) Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

b) Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  
w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości:  

 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż (Is=0,95). Nasypywanie i 
zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. Grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu. Należy 
bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, stopień 
jej zagęszczenia (stopień zagęszczenia zbada geolog na koszt Wykonawcy). 
Spadki poprzeczne podbudowy: 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,2%.  
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Grubość podbudowy: 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm. 
Zagęszczenie: 
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami 
podanymi w STT i PROJEKCIE. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
• 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób: 
• oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is przedstawionych przez wykonawcę w raportach z 
bieżącej kontroli robót ziemnych, 
• zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 
Is średnie nie mniej niż Is wymagane, 
2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny 
odbiegać o więcej niż 5% (Is) od wartości wymaganej zgodnie z SST i PROJEKTEM. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STT. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie realizacji zadania, 
- dziennik budowy, 
- badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia zasypki. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STT, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg. 
pkt VI dały wyniki pozytywne. 
 
IX.    OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X.      DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] PN-B-06050:1999 -  Geotechnika.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  bromową. 
[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
[9] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
[10]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogowych. 


