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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) dla fundamentów,

b) niwelacja terenu i wykopy dla boisk sportowych ,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja:
– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysokościowy,

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.3.2. Głębokość  wykopu – różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych po wykonaniu  zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.3.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.3.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.3.6. Grunt skalisty – nie przewiduje się

1.3.7. Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie
obiektu kubaturowego.

1.3.8. Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

1.3.9. Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.

1.3.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu –  zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.3.11. Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikające  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

wg specyfikacji  B-01/1  WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5. Warunki geotechniczne
Na terenie budowy w miejscu lokalizacji hali sportowej i obiektów towarzyszących występują grunty
rodzime  nieskaliste mineralne i nieskaliste oraganiczne oraz nasypowe.
W podłożu projektowanej sali gimnastycznej  występują korzystne warunki gruntowo-wodne, pozwalające
na jej budowę  w odległości 10m od  krawędzi skarpy wyrobiska (boisko piłkarskie).
Skarpy powinny  być umacniane nasypem gruzowo-ziemnym i obsiane trawą. 
W podłożu pod warstwą nasypu i gleby występują: namuł organiczny o IL = 0,35, pył o IL = 0,05, glina

pylasta, pył i pył piaszczysty o IL = 0,25.

Warunki geotechniczne rozpatrywać  łącznie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.
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2. SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Wymagania ogólne określono 

2.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo-ścią korzystania z
następującego sprzętu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT

3.1. Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego
przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym,
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skut-ki  finansowe  z  tego  tytułu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi
wykopów  powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem
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wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez
nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/–  10  cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość  wykopu  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  +/–  10  cm,  a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta.  Maksymalna głębokość  nierówności  na powierzchni  skarp  nie  powinna przekraczać  10
cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak
również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu musi  umożliwiać  jego  prawidłowe odwodnienie  w  całym okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

 wg specyfikacji  B-01/1  WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7.

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

5.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji
określonymi w pkt. 5.1 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

5.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

5.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą

lub niwelatorem, w odstępach co 20 m2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni
wykopu

Pomiar  niwelatorem rzędnych w odstępach co  20  m oraz
w punktach wątpliwych

5.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

5.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.

5.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.

5.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

5.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

5.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone.  Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  :  wg  specyfikacji   B-01/1   WYMAGANIA  OGÓLNE  Kod  CPV
45000000-7.

7. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót:  wg specyfikacji  B-01/1  WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
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5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.


