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1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie kat IV - zasypanie wykopów dla rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej . Bystrzyca Górna nr 64, dz. nr 60/2 obr. 
Bystrzyca Górna  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową przyłączy kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej obejmują: 

sprawdzenie rzędnych Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich 
czynności umożliwiających  

i mających na celu wykonanie zasypek wykopów i obejmują: 

sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 

zasypanie wykopów  

zagęszczenie gruntu zasypki  

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność         
z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami. 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Materiały 

Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót oraz do utrzymania zabezpieczeń. 

Sprzęt 

Roboty należy wykonywać ręcznie i za pomocą sprzętu mechanicznego dostosowanego 
do potrzeb, za zgodą Inżyniera. 

6. TRANSPORT. 

Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób za-
bezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodo-
wymi samowyładowczymi. 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

7.1. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów może być prowadzone za zgodą Inżyniera.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
bezpośrednio po wykonaniu sieci. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopów po-
winno być oczyszczone z ewentualnych torfów i namułów oraz innych zanieczyszczeń 
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajduje się pod wodą, 
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niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt 
niespoisty, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, ko-
rzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Zasypywanie należy wykonać 
warstwami o grubości zależnej od sposobu zagęszczenia  

 

 

7.2. Zagęszczenie gruntu zasypki 

Zagęszczenie należy wykonywać po ułożeniu kolejnych warstw gruntu grubości 20 cm 
ręcznie, lub przy warstwach 30-40 cm przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. W 
okolicach urządzeń podziemnych lub warstw odwadniających grunt powinien być za-
gęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie w pobliżu elementów budowli nie powinno spowodować uszkodzenia 
konstrukcji i izolacji przeciwwilgociowej. 

Zagęszczanie zasypki i wilgotność gruntów zagęszczanych - wg PN-68/B-06050. 

Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 
przejść użytego sprzętu. 

Zagęszczenie prowadzić od krawędzi ku środkowi nasypu. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 
danego gruntu. W przypadku gdy wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęsz-
czoną warstwę gruntu należy polewać wodą. W przypadku odwrotnym grunt powinien 
być osuszony. Wilgotność optymalna dla piasków wynosi około 10%. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami tech-
nicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
określonymi przez normy: 

PN-72/8932-01. 

PN-68/B-06050. 

 

7.3. Kontrola jakości robót 

Musi być zgodna z SST. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protoko-
łów lub wpisów do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

 

7.4. Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych 

0.002 - dla spadków terenu, 

0.0005 - dla spadku rowów, 

+ 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Materiały (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich ate-
stów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów prze-
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znaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej 
przez Inżyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. W trakcie wy-
konywania robót należy kon-trolować prawidłowość wykonywania zasypek i ich zagęsz-
czenia. Zgodnie z projektem na zasypki przewidziano z pospółki, częściowo po-
chodzącej z wykopów, a częściowo dowiezionej.  

 

7.5. Obmiar robót 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 przestrzeni wypełnienia na podstawie danych 
wynikających z projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych  w naturze. 

 

7.6. Odbiór robót 

 

Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

 

7.7. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłużone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich pomiarów, 

protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
według zasad podanych w normach i SST. 

Powinny być przeprowadzone następujące badania: 

sprawdzenie z dokumentacją techniczną, 

sprawdzenie wykonanych zasypek, 

sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 


