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PARKING DLA POJAZDÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BU DYNKU ZOZ W RUSZOWIE 

 

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 ROBOTY ZIEMNE 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych wykonywanych przy remoncie chodnika; budowie parkingu dla pojazdów 
samochodowych dla Gminy Węgliniec zgodnie z dołączonym do Specyfikacji projektem budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Niwelacja terenu, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 
Podkład Ŝwirowo-piaskowy (wymiana gruntu). 
Zasypki. 
Transport gruntu. 
Roboty przygotowawcze polegające na wytyczeniu przedmiotu zamówienia; 
Wykonanie podbudowy z mieszanek kamiennych i kamienno Ŝwirowych o uziarnieniu 4 – 31,5 mm; 
Warstwy filtracyjne, podsypki. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera budowy. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót materiałami są: piaski, pospółki drogowe i Ŝwiry dostarczone z zewnątrz 
przeznaczone do wykonania warstw filtracyjnych i podsypkowych w ramach realizowanej budowy 
nawierzchni utwardzonej przeznaczonej odpowiednio do obciąŜenia ruchem pieszym - chodniki  oraz 
obciąŜenia pojazdami mechanicznymi do 3,0 t- parkingi z miejscami postojowymi. 

Do wykonania robót materiały nie występują.  

2.2. Grunty do wykonania podkładu  
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki: 
– max. średnica ziaren d<31,5 mm, 
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 



Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z warunkami określonymi w projekcie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna 
wykopu. 

Wykopy w gruncie wykonane koparkami. 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 1:1 
–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) 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 mate-
riałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podję-
cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 



5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem nawierzchnia 
jezdni lub chodników. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do układania warstw konstrukcyjnych nośnych po uzyskaniu 
zezwolenia InŜyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim do wykonania  robót takich jak układanie krawęŜników czy obrzeŜy. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,20 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,20–0,50 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi 
tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki i podbudowy tłuczniowe pod nawierzchnią 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 



8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

 

14.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 14.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Elementy zagospodarowania terenu – budowa chodnika;  budowa parkingu dla pojazdów 
samochodowych o ci ęŜarze < od 3,0 t 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu polegającego na: odtworzeniu chodnika; 
budowie parkingu dla pojazdów o masie jednostkowej nie większej niŜ 3,0 t. W tym wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej, chodników – z kostki brukowej 6 cm i parkingów samochodowych z 
kostki brukowej 8 cm wraz z koniecznymi obramowaniami tych nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 
           chodniki i place. 
           Tablice i piktogramy informacyjne. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 



2.  Materiały 
2.1. Betony, cementy wg SST w części opisującej wykonanie podłoŜy z betonów – postanowienia ogólne 

• C15/C17,5 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne i 
zalewki, 

• cement portlandzki „25” do zapraw. 
2.2. Prefabrykaty wg informacji technicznych producentów prefabrykatów 

• kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze szarym - parking 
• kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze wiśniowym – parking linie rozdzielające 
• kostka betonowa 20×10×6 cm w kolorze szarym - chodnik 
• obrzeŜa betonowe 20×8 cm w kolorze szarym  
• krawęŜnik betonowy wibrowany 30×15 w zakończeniach nawierzchni parkingu 
• elementy informacyjne. 

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 

2.5. Tablice z informujące i ewentualnie emblematy  
2.6. Zieleń 

W granicach robót nawierzchniowych przewiduje się odtworzenie nawierzchni trawiastych; we wszystkich 
przypadkach objętych realizacją robót nawierzchniowych występują niewielkie ilości zakładania trawników 
stąd w kosztorysach element ten jest pominięty. 

• nasiona traw, 
• ziemia urodzajna. 
Wymagania 

gleby – Ŝyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 

Trawa 
zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3.  Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót torowych i 
drogowych oraz budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 
5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.1.1. Chodniki- nawierzchnia z kostki brukowej przy szarej z obramowaniem od strony 
terenów zielonych dla chodników i z krawęŜnika drogowego dla parkingów. 

Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać 12÷20 cm warstwę nośną z 
tłuczni drogowych o granulacji 4 ÷32,5 mm , zagęszczeniem mechanicznym do Is = 
0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do 
wymaganego profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym, 
dla oznaczenia podziałów pomalować linie białą farbą emulsyjną 
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 
przez zamulenie piaskiem. 

5.2.1.2. Odtworzenie trawników zniszczonych w trakcie robót elewacyjnych 
• wykonanie trawników 
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-



zowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złoŜeniem zanieczysz-
czeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 
wyrównaniem terenu. 

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrów-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zagrabieniem grabiami oraz ubiciem 
powierzchni. 

5.2.2. Mała architektura. 
 
5.2.4.1. Tablice informacyjne 

Tablice wysokości 70 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej farbami 
akrylowymi w kolorze niebieskim, obwódka w kolorze białym. 
Litery z blachy jw. wysunięte z lica tablicy w kolorze białym. 
Tablica zamocowana do słupka stalowego obsadzonego w gruncie przy granicy 
parkingu. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej przy opaskach budynku 
Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
– jakość dostarczonych prefabrykatów 
– prawidłowość ułoŜenia i zamulenia piaskiem. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

7.Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
                   zagospodarowanie terenu 
                   chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni. ( opaski przy budynku) 
                   krawęŜniki i obrzeŜa - mb 
                   tablice– za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 

 


