
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Do projektu Modernizacji placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie  

 
SST 01.01 

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 DOTYCZĄCA 
PRZYGOTOWANIA   TERENU  POD BUDOWĘ  - CPV 45100000-8 

 
A. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach 
I-V kategorii  i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych  
dotyczących  budowy placu zabaw z materiałów bezpiecznych poliuretanowo –gumowych na 
podbudowie z kruszyw.  
 
Zakres robót obejmuje: :  
-zdjęcie humusu do głębokości 20 cm i złożenie na odkład do ponownego wykorzystania w 
miejscu wskazanym przez inwestora ; 
Wykonanie koryta o głębokości 30 cm;  
Kruszywo układać warstwami o grubości ok. 75 mm. Warstwy zagęścić zagęszczarką 
wibracyjną do stopnia Is=1.  
Sprawdzić wypoziomowanie  każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną 
warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić 
miejsca nierówne odpowiednim materiałem. 
-Rowki po ławy  o wymiarach 20x20 cm pod   obrzeża -w nakładach przy 
wykonaniu koryta;  
1.3. Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania  określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz pulchnienie po odspojeniu. 
-podsypka z kruszyw łamanych gr.20 cm 
-podsypka cementowo- piaskowa  
1.4. Sprzęt  
Do wykonywania robót można stosować sprzęt dowolny lub wykonać ręcznie: 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymagań jakościowych i być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami OST – 00 
1.5. Transport 
Dowolny 
1.6.  Ogólne warunki techniczne  wykonania  robót  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie  projektu, określającego położenie 
obiektu budowlanego. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne powinien być  
zabezpieczony przed  
dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 
wodociągowe                    i kanalizacyjne, kierownik  budowy jest zobowiązany do określenia 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonania tych robot. 
Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w 
której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych  robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 
niezwłocznie przerywa   się pracę             i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób  wykonywania robot. Jeżeli podczas wykonywania robot ziemnych 



zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalsze prace i 
zawiadamiając osobę nadzorującą roboty ziemne.   
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym niedopuszczalne 
jest podczas wykonywania robot ziemnych: 
1)włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 
roboczego gruntem, 
2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 
stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi  liniami energetycznymi w 
odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 
załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona. 
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulującymi wykonywanie i odbiór robot 
ziemnych oraz prac im towarzyszących są: 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  

  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
Dokumentacja techniczna 
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszące w przypadku niewielkich 
obiektów, mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego.  
Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie następujących dokumentów: 

 dziennik budowy; 

 protokół odbioru robót częściowych i końcowych; 

 zgodnie z przedmiarem 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowę 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robót ziemnych powinno być wykonane                           
na podstawie projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie i instalacji i 
urządzeń                     oraz roślinności  i powinno obejmować 
-zabezpieczenie, likwidację lub usunięcie z terenu budowy  urządzeń ( zbędnych ogrodzeń, 
słupów, studni, drenów, przewodów rurowych, kabli i innych);  
- usunięcie (przesadzenie lub ścięcie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem drzew i krzewów; jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew 
powinno być dokonane na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu obiektu.  
- usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humus) należy wykonać na powierzchni 
odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o 
około 0,5 m do 1,0 m                  z każdej strony; przewidziana do późniejszego 
wykorzystania;  
-ziemię urodzajną należy przewieść na wyznaczone p[rzez Zamawiającego miejsce  .  
-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiały lub 
urządzenia należy zastosować się do wymagań zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz 
w innych przepisach; 
-jeżeli położenie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu oraz innych urządzeń 
lub przeszkód nie może być ustalone przed rozpoczęciem robót, to należy je rozpoznać w 
trakcie robót. 
Okoliczności nieprzewidziane w robotach ziemnych 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w 
dokumentacji obiekty podziemne lub materiały takie jak: 



 urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
cieplnej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.; 

 kanały, dreny; 

 resztki konstrukcji; 

 materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, 
piasku) roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego 
postępowania. 

Jeżeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje się grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty 
ziemne należy przerwać         do momentu ustalenia sposobu dalszego postępowania. 
 Urabialność gruntów 
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne  materiały stosowane w tych pracach 
mogą zmieniać swoje cechy fizyczne, w szczególności dotyczy to zmiany gęstości 
objętościowej. 
Przedział przyrostu procentowego objętości gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas 
odspajania oraz kategoryzację gruntów uwzględniającą specyfikę i stopień trudności 
urabiania w złożu zawarto                w normie PN-B-06050:1999  
Dane dotyczące przyrostu objętości dla rożnych rodzajów gruntów i innych materiałów 
stosowanych             w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostały również w 
zestawieniu podstawowych parametrów fizycznych gruntów w normie PN-B-06050:1999  
Ogólne zasady wykonywania wykopów i ukopów 
Metoda wykonywania wykopów powinna  być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów 
i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane 
w dolnej części.  
Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów 
W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m taki pas terenu można zabezpieczyć tylko po 
jednej stronie. 
Wymiary wykopów i nienaruszalność struktury  gruntu w dnie wykopu 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do: 
- wymiarów  nawierzchni utwardzonych naniesionych w projekcie zagospodarowania terenu  
Warunki techniczne wykonania robót ziemnych zadania 
- Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte nie obudowane. Metody wykonania robót 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,  ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
-W rejonie istniejącego budynku roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
-Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu. 
-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie bezie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odległość > 1 km . 
-Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia  wykopów: 
1) Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące  
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 
2) W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny  wpływ kolejności i sposobu  
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, 
należy niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski. 
-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopów z ubijaniem warstwami 15-20 cm. 
1.7. Kontrola jakości 



Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi   w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
e) na bieżąco należy kontrolować zasypkę  oraz stopień jej zagęszczenia 
1.8. Jednostka obmiaru 
Zgodnie z przedmiarem (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie 
podsypek  
1.9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych,                      ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
1.10. Podstawa płatności 
Zgodnie z zapisami umowy  
1.11. Przepisy związane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, 
symbole, określenia. 
 
B.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1. Wstęp 
Budowa placu zabaw na terenie Parku Kultury w Powsinie o powierzchni 3921,50 m2  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wytyczeniem punktów  wysokościowych projektowanej budowy 
Placu Zabaw przy Parku Kultury w Powsinie  oraz wszystkich pozostałych osi i punków, 
zarówno w planie jak i w profilu, niezbędnych              do wykonania robót towarzyszących, 
zgodnie z projektem   i wskazaniami Inspektora nadzoru. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty 
budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wytyczeniem sytuacyjnym i wysokościowym położenia placu zabaw  i obejmuje: 
a) przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu, 
c) wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe niezbędnych do należytego wykonania całości 
robót zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne powtórne odtworzenie, 
f) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne  –  początkowe i końcowe określające powierzchnię placu i poszczególne 
strefy 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami                   i definicjami podanymi w S.T.-00 „Część ogólna”. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodności z 
projektem , ST                 i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00“Część ogólna”. 



2. Materiały 
Do utrwalenia punktów głównych na trasie tyczenia należy stosować: 
- należy stosować paliki drewniane długości 0,30 m i średnicy 0,05 –0,08 m. 
Paliki ( świadki ) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do oznaczania 
sytuacyjnego (pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni można użyć też farby 
chlorokauczukowej                       do poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych 
10 mm. 
3. Sprzęt 
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru: 
– teodolity lub tachometry 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe. 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być 
zgodny                     z ustaleniami S.T.-00 „Część ogólna”  
4. Transport 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący  
przewożenie sprzętu i materiałów sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport 
powinien być 
zgodny z ustaleniami ST - 00. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                           
i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności 
wykonanych prac z dokumentacją projektową ze zmianami ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą 
odtworzone na jego koszt. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wyznaczenie osi trasy. 
Tyczenie powierzchni placów  należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową  . 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie może 
być większe niż 1 cm,                 a rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych określonych            w dokumentacji projektowej ze zmianami. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć pali drewnianych lub rur metalowych. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu placów, chodników  i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dokładnościami 
tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarów  robót związanych z wyznaczeniem placów, dojazdów i chodników jest 
1 m konturów urządzeń budowlanych. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru  
8. Odbiór robót 
Odbiór robot powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST -00  



Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które przedkłada Wykonawca. 
9. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna” na podstawie jednostek 
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8. 
Cena wykonywanych robot obejmuje: 
a) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b) wyznaczenie punktów głównych powierzchni  i punktów wysokościowych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robot zgodnie z dokumentacją 
projektową                   ze zmianami, 
d) stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
e) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, 
f) inwentaryzacja powykonawcza robót. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 
BN–72/8932–01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10.2. Inne materiały: 
Instrukcja techniczna 0–1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G–3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii (GUGiK), Warszawa 1979, 
Instrukcja techniczna G–2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983, 
Instrukcja techniczna G–1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978, 
Instrukcja techniczna G–4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979, 
Wytyczne techniczne G–3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983, Wytyczne techniczne G–
3.1. 
Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


