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1. WSPĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związa- 
nych z realizacją zadania pn.: Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych dla zadania jw. i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i IV, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszą- 
ce. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) stabilizacja w  obrębie  placu  budowy  układu  reperów  roboczych  o  określonych  rzędnych  wysokościowych 

w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 

2) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
3) ręczne lub mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
4) wykopy jamiste wykonane ręcznie oraz koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład pod projektowane elemen- 

ty zagospodarowania: studnie kanalizacji deszczowej i studnie drenaŜu odwadniającego, słupki ogrodzenia, stojaki 
stalowe do koszykówki, siatkówki i bramki do piłki ręcznej i inne urządzenia, 

5) ręczne lub mechaniczne profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów, 
6) przemieszczenie mas zimnych zmagazynowanych w hałdach i na odkładzie, 
7) zagęszczenie nasypów powierzchniowymi zagęszczarkami wibracyjnymi – wsk. Is = 0,98, 
8) ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu warstwami po 20-25 cm z zagęszczeniem do uzyskania 

stopnia zagęszczenia  gruntu ID >0,7, 
9) ręczne formowanie nasypu ziemią z ukopów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwami wzdłuŜ cokołu 

ogrodzeniowego boiska, 
10) przekopanie, wyrównanie i zagrabienie terenów zielonych, 

11) dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi, 
12) humusowanie powierzchni nasypów ziemią urodzajną z nawozem gr. 8-9 cm, 
13) wyrównanie i zawałowanie powierzchni pod trawnik, 

14) ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim - grubość warstwy 3 cm, 
15) wykonanie trawników z rolki gr. 3 cm, 
16) zabiegi pielęgnacyjne, 

17) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
21)   wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami   i ST- 00 - 
„Wymagania ogólne." 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i polece- 
niami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST-00 „Wymagania ogól- 
ne”. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy drewniane, stemple 
okrągłe, pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe słuŜące do 
wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakte- 
rystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 
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3. SPRZĘT 

Roboty ziemne w miarę moŜliwości wykonywać mechanicznie z uŜyciem minikoparki, koparko-ładowarki o szerokości i 
pojemności łyŜki dostosowanej do zakresu i charakteru robót. O doborze odpowiedniego sprzętu decyduje kierow- nik 
budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. W rejonie zbliŜeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym 
terenu  oraz  w  miejscach,  w  którym  wykonywanie  robót  ziemnych  metodą  mechaniczną  jest  niemoŜliwe,  naleŜy  je 
prowadzić ręcznie przy uŜyciu narzędzi takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki. 
Rodzaj i ilość sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót ziemnych pozostawia się do wyboru Wy- 
konawcy, który zobowiązany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzędzia, sprzęt, maszyny i 
urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót oraz wymagań przepisów bhp i p.poŜ., 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody 
Inspektora na dopuszczenie sprzętu do wykonywania robót budowlanych, nie moŜe go uŜywać, chyba Ŝe na własne ryzyko 
i odpowiedzialność. Roboty będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu adekwatnego do zakresu i charakteru wy- 
konywanych robót. 
Przemieszczanie mas ziemnych, formowanie i zagęszczanie nasypów wykonywać spycharkami oraz zagęszczarkami 
powierzchniowymi wibracyjnymi. 
Grunt pochodzący z urobku, a przeznaczony do wbudowania w obrębie placu budowy, przemieszczać w jego obrębie 
przy uŜyciu spycharek., ładowarek, koparko-ładowarek. Załadunek urobku przeznaczonego do wywiezienia prowadzić 
mechanicznie z uŜyciem ładowarek, koparko-ładowarek lub koparek przedsiębiernych. 

4. TRANSPORT 

Transport technologiczny urobku z robót ziemnych, w obrębie placu budowy, naleŜy w miarę moŜliwości prowadzić 
metodą mechaniczną za pomocą ładowarki, koparko-ładowarki lub spycharki do miejsca wbudowania w nasyp lub do 
miejsca wyznaczonego na składowanie urobku do czasu wywozu z placu budowy. Urobek z liniowych robót ziemnych 
związanych w wykonywaniem rowków pod projektowany poprzeczny drenaŜ odwadniający przewozić ręcznie tacz- kami 
w miejsce wyznaczone na składowanie do czasu wywozu z terenu budowy. Urobek z liniowych robót ziemnych 
przewidzianych do zasypania ziemią z ukopu gromadzić na odkład wzdłuŜ wykopów. Zasypywanie wykopów do roz- 
biórce ścian fundamentowych oraz dołu po karczowaniu bryły korzeniowej, wykonywać mechanicznie spycharkami z 
zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąŜszości 20-25 cm. 
Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy na wysypisko komunalne samochodami samowyładowczymi z mechanicznym 
załadunkiem za pomocą ładowarki, ostrówka itp.. Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca 
uwzględni w cenie jednostkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 

 
5.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charaktery- 
stycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać pro- 
wadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 
� opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian kon- 

strukcyjnych, 
� skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwot- 

nego. 
 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania naleŜy przeprowadzić robo- ty 
przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy 
powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

5.2.1 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŜy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

a) wycięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót 
ziemnych, 

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, 
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c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych ogrodzeń i przeszkód wy- 
stępujących w obrębie placu budowy, 

d) przeniesienie, przełoŜenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci wodociągo- we, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp. 

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonane 
przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do 
których te urządzenia naleŜą. 

 

5.2.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli ( powierzchni przewi- 

dzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kaŜdej stronie. 
2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o wymia- 

rach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. 
Zebraną darninę zaleca się ponownie ułoŜyć w miejscu jej przeznaczenia moŜliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 

3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułoŜenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuŜszym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw , trawy naleŜy kosić 2 razy do roku. JeŜeli nie ma takich moŜ- 
liwości, darzone naleŜy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do 60 cm. 

4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i rządzenia 
terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie naleŜy wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opadów atmosferycz- nych. 
Ziemię roślinną przechowywać w moŜliwie duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem in- nymi 
rodzajami materiałów oraz przed najeŜdŜaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

 

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpiecza- 

jące wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwad- 
niające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.. 

2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu 
naleŜy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w in- nych 
miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód 
na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza moŜliwym kli- nem 
odłamu skarpy wykopu. 

3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem  do  nich  wód pochodzących   
z opadów atmosferycznych. 

4. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych moŜna wykonać tylko w miejscach odpowied- nio 
zabezpieczonych przed rozmyciem. 

5. Odwodnienia wgłębne drenaŜami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć urządzenia do 
automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezaleŜne źródła zasilania w energię 
elektryczną Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu 
wykonanych piezometrach. 

6. Wykonywanie  wykopów  poniŜej  poziomu  wód  gruntowych,  bez  odwodnienia  wgłębnego  (odprowadzenie  wód 
gruntowych powierzchniowych drenaŜami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m 
poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych. 

7. ObniŜenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemoŜliwia 
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem b jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie prze- 
widzianym w projekcie. ObniŜenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w tali sposób, aby nie została 
naruszona struktura gruntu w podłoŜu wykonywanej budowli ani w podłoŜu obiektów sąsiednich. 

 

5.2.4 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentów, na grunt o 

nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, 
roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kie- 
rownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

2. JeŜeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny 
do bezpośredniego posadowienia lub wykonania robót ziemnych, to taki grunt naleŜy usunąć na niezbędną 
głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

 

5.2.5 Przekopy kontrolne 
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Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym są- 
siedztwie wykopów naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z doku- 
mentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powi- 
nien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczę- 
ciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

� wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
� ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

� wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
� niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
� pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 

5.3. Zasady wykonywania wykopów 
5.3.1 Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody 
gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które moŜe powodować utrudnienia   w 
wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy uwzględnić: 

a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

 

5.3.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów naleŜy uwzględniać: 
d) wielkość obciąŜeń dynamicznych przekazywanych na podłoŜe gruntowe, 
e) obciąŜenia terenu wokół projektowanego wykopu, 

f) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
g) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
h) obciąŜenie powierzchni gruntu w pobliŜu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót 

i) wilgotność gruntu w skarpach 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełna równowagę w 
kaŜdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narazonych na statyczne działanie obciąŜeń, jeŜeli nie przewidziano specjalnych zabez- 
pieczeń tych skarp, naleŜy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 

 

5.3.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne dna 
wykopu o głębokości co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15 cm, przy pomocy 
koparki jednonaczyniowej – 20 cm. Pozostała do wybrania warstwę gruntu naleŜy usunąc bezpośrednio przed 
wykonywaniem fundamentu sposobem bęcznym. 
NiezaleŜnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu naleŜy w miejscu i na głębokości posadowienia 
obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciąŜenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności 
gruntu moŜe dokonać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić 
inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna wyko- 
pów wydaje zgodę na wykonywanie elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. 

 

5.3.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w nie- 
nawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niŜ: 2,0 m w skałach litych odspajanych mecha- 
nicznie,1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach 
spoistych. Wykopy o głębokości większej niŜ powyŜej naleŜy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. JeŜeli w 
dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych   o 
wysokości do 4 m: 

a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 

c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
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d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, Ŝwiry, pospołki) 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych   
i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp wynosi: 

a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp naleŜy przyjmować na podst. obliczeń stateczności zbocza. W 
wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu- 

powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez 

wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
c) stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać. 

 

5.3.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 

m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciąŜeń spowodowa- 
nych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeŜeli warunki wykonania ro- 
bót nie stawiają ostrzejszych wymagań. 

2. Odeskowanie  ścian  wykopu  moŜe  być pełne  lub  aŜurowe.  Odeskowanie  aŜurowe  moŜna stosować w  gruntach o  
dostatecznej  spoistości  uniemoŜliwiającej  wypadanie  gruntu  spomiędzy  elementów  szalujących.  Odeskowanie 
aŜurowe ścian wykopów moŜna stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm, 
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliŜu wykopu jest przewidywany ruch 

pojazdów, 

c) rozpory tak umocować aby uniemoŜliwione było ich samoczynne  opadanie w dół, 
d) w odległościach nie większych niŜ 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu, 
e) w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystapieniu czyn- 

ników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duŜe mrozy, silny wiatr, 
oraz przed kaŜdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu naleŜy reje- strować w 
dzienniku budowy. 

5. Pogłębienie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych moŜe odbyć się dopiero 
po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie 
wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu. 

6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów poczynając od dna wykopu. 

7. Zabezpieczenie ścian wykopów moŜna usunąć za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 
a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

 

5.3.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niŜ 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niŜ 20 m 

bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pra- 

cowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
W wykopach umocnionych naleŜy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być spraw- 
dzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 

5.3.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład przezna- 

czony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy skarpy 

odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) nie miej niŜ 3,0 m -  na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niŜ 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 

3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 

a) w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach  klina odłamu gruntu. 
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5.3.8 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
3. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów uŜywać gruntu wcześniej wydobyte- go 

z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
4. jeŜeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wyko- 

pów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyję- 
tego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie większej niŜ 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) nie większej niŜ 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
5. JeŜeli w wykopie dookoła budowli ułoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaŜ ), to warstwa gruntu do 

wysokości 30 cm nad drenaŜem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie 
wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

6. JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu 
naleŜy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu 
stronach rurociągu. 

Wykop szerokoprzestrzenny po rozbiórce budynku gospodarczego zasypywać materiałem mineralnym warstwami co 
25-30 cm. KaŜdą nasypaną warstwę zagęszczać mechanicznie płytową zagęszczarką wibracyjną lub skoczkową zagęsz- 
czarką spalinową do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Przy zagęszczaniu gruntu stosować skrapianie wodą. 
Górną warstwę nasypu zagęszczać uŜywając walca wibracyjnego. 
Do formowania i zagęszczania nasypów stosować spycharki oraz płytową zagęszczarkę wibracyjną. Górną warstwę 
nasypu zagęszczać jw. uŜywając walca wibracyjnego. 

 

5.3.9 Odkłady gruntów 
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci nasypów o 
wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu 
ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej niŜ: 

a) 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych, 
b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
c) 20 m -  na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane  od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumen- 
tacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

� sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 

0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niŜ 1,5 m, 
± 5 cm -   dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniŜej niŜ 1,5 m, 
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

± 10 %  -   dla nachylenia skarp wykopów. 
W trakcie zasypywania wykopów naleŜy na bieŜąco kontrolować materiał zasypowy, uŜywany do zasypywania funda- 
mentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporządzać 
protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostki obmiarowe określone zostały w przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami 
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w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym 
zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

� ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 
� demontaŜ ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 

� ustawienie, utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
� wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
� prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

� zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
� składowanie i segregowanie materiałów, 
� załadunek na środki transportu, 
� koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

� zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
� koszty badań, odbiorów, 

� przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
� zakup oraz transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
� odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 

� przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
� wykonanie wszystkich  koniecznych  badań  potwierdzonych  protokołami zgodnie z  obowiązującymi przepisami   

i normami, 

� wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, z późn. zm. ) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa      

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

� Ustawa z  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z 2001  r.,  Nr 62,  poz. 627; z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr  62 z 2001 r., poz. 628; z późniejszymi zmianami). 

 

Normy 

 

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

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

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

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

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

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

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

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

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu 
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych.  
świr i mieszanka. 

BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 


