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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla inwestycji 

Budowa budynku technicznego AGREGATORNIA dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ 

w Warszawie ul. Madalińskiego 25. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

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

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

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

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. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

• wykonanie wykopów pod fundamenty i ściany oporowe, 

• wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych, 

• zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 

• odwodnienie wykopu, 

• zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 

• wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej, 

• zasypanie wykopów, 

• roboty ziemne, kształtowanie terenu dla robót drogowych i zagospodarowania terenu, 

• wywóz nadmiaru ziemi, 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed 

dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 

Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i 

przewidzieć w cenie ofertowej. 
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Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” Specyfikacji 00.01. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wykopy 

Do wykonania wykopów – materiały nie występują. Podczas wykonywania wykopów Wykonawca 

pozyska materiał ziemny do ewentualnego wykorzystania w późniejszych etapach inwestycji pod 

warunkiem spełnienia przez pozyskany materiał warunków normowych. 

Materiałami występującymi w robotach zimnych są: 

- grunt wydobyty z wykopu 

- grunt do zasypki z odkładu 

- humus 

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 

przez inspektora nadzoru. 

Składowanie i przechowywanie – Grunt należy przechowywać w usypanych pryzmach, odpowiednio 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wpływających na 

dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odległościach od krawędzi 

wykopu zapewniając bezpieczeństwo zasypania pracowników. 

Do wykonania warstw podsypkowych należy stosować mieszankę piaskowo - żwirową (uziarnienie do 

50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

zawartość cząstek organicznych do 2%) zagęszczona do ID=0,9. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do 

wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6m3. 

W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

• łopaty, 

• kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru np.: 

• ubijadła mechaniczne, 

• małe walce wibracyjne. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Strona | 4 
Roboty ziemne – ST 01.01   

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

• Samochód samowyładowczy 5t 

• Spycharka gąsienicowa 75KM 

• Spycharka gąsienicowa 100KM 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”.  

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie miejsca robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 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. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1. ROBOTY ZIEMNE 

5.1.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z: 

• dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w 

miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie, 

• dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 

przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 

Wykonanie robót ziemnych 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 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 wyznaczeniu 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 

specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów 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. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.2. Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 

urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa 

i instytucje. 

b) należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 

sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

c) w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 

przykrycie wykopu 

d) należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 

podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków  

e) należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 

ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

f) należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g) jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 

kontynuować prace ziemne 

h) obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać 

5.1.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności. Przy 

zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 

rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 

15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
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należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 

dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 

ułożeniem przewodu. 

5.1.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z 

zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 

elementu konstrukcyjnego. 

Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony 

elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nieróżniących się o więcej 

niż 25 cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany 

na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 

szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.1.5. Zakres robót przygotowawczych 

a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 

b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu, 

d) Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu 

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

e) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenie ścieków, 

f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

5.1.6. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym usunięcie wszelkich 

uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 

 

5.2. ŚCIANKA BERLIŃSKA 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nośnej obudowy berlińskiej należy wytyczyć 

położenie pali w terenie. Po wytyczeniu pali należy sprawdzić czy nie występują kolizje z instalacjami 

podziemnymi wykazanymi w Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale 

dostrzeżonymi w terenie. W przypadku podejrzenia kolizji należy wykonać odkrywki kontrolne w celu 

jednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalacji. Przed przystąpieniem do wbudowania pali należy 

sprawdzić zgodność rzędnej terenu z założoną w Dokumentacji Technicznej.  

W przypadku zaistniałych kolizji lub znaczących niezgodności założeń projektowych z warunkami 

zastanymi w terenie, należy niezwłocznie powiadomić nadzór.  

5.2.2. Przygotowanie pali  

Należy stosować profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymałościowych przyjętych w 

Dokumentacji Technicznej. Jeżeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza się zastosowanie 

elementów staroużytecznych. Pal na głębokości utwierdzenia może zostać wykonany w postaci kosza 

ze stali zbrojeniowej. W takim wypadku należy wykonać odpowiednie, określone w Dokumentacji 

Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku obudowy 

kotwionej, jeżeli w Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie każdego pala niezależnie w 
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profil stalowy, należy wspawać rurę przejściową. Konstrukcja rury przejściowej wg Dokumentacji 

Technicznej. Pale wykonuje się z profili stalowych docinanych na wymiar lub łączonych z krótszych 

elementów poprzez spawanie doczołowe pasów i środników łączonych części. W uzasadnionych 

przypadkach stosuje się nakładki na pasach i środniku, łączące części profili. Szczegóły połączenia wg 

Dokumentacji Technicznej.  

Kosze zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Kosze muszą być 

odpowiednio sztywne tak, aby nie dochodziło do odkształceń w czasie wstawiania oraz betonownia. 

Dla zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze należy stosować 

elementy dystansowe.  

5.2.3. Osadzanie pali w gruncie  

Osadzenie pali ścianki berlińskiej w gruncie należy wykonać jedną z poniższych metod. Przy wyborze 

metody należy kierować się przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budową geologiczną 

podłoża i bezpośrednim sąsiedztwem budowy, mogącym mieć wpływ na realizację robót. Wszelkie 

niezgodności warunków gruntowych z Dokumentacją Techniczną, Wykonawca powinien zgłosić 

nadzorowi. 

5.2.4. Wiercenie w osłonie rurowej  

Wiercenie i zabezpieczenie stateczności ścian otworu należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Pale wiercone rurowane. Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie, 

stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie 

otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub zawiesiną 

samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów dotyczących 

wiercenia i zabezpieczenia stateczności otworu są bezwzględnie wymagane na głębokości 

utwierdzenia; na głębokości opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.  

5.2.5. Wiercenie w osłonie zawiesiny  

Wiercenie i zabezpieczenie stateczności ścian otworu należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Pale wiercone w osłonie zawiesiny. Do zabezpieczenia stateczności otworu można użyć 

zawiesiny samotężejącej. Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie, stosując 

prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu 

betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub poprzez 

pozostawienie w otworze zawiesiny samotężejącej. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie 

szczególnych wymogów dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczności otworu są bezwzględnie 

wymagane na głębokości utwierdzenia; na głębokości opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego 

warunki miejscowe.  

5.2.6. Wiercenie bez osłony  

W szczególnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku występowania w podłożu gruntów 

spoistych, w stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrożeń związanych z otoczeniem 

budowy, można stosować wiercenie bez osłony. Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją 

w gruncie, stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez 

wypełnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone 

rurowane lub zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie jest wymagana tylko na głębokości 

utwierdzenia.  

5.2.7. Wiercenie świdrem ciągłym  

Wiercenie należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale CFA. 

Wypełnienie otworu należy wykonać poprzez przewód w świdrze w trakcie jego wyciągania. Do 
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wypełnienia otworu może zostać użyty beton lub zawiesina samotężejąca. Niezwłocznie po 

wypełnieniu otworu należy wprowadzić do niego pal, stosując prowadnice centrujące.  

5.2.8. Wwibrowywanie (lub wbijanie)  

Pale przed rozpoczęciem ich pogrążania należy ustawić nad docelowym miejscem ich wbudowania i 

wypionować. Po rozpoczęciu wwibrowywania (lub wbijania) należy w początkowej fazie pogrążania 

pala w gruncie kilkakrotnie kontrolować pionowość profilu. W przypadku pojawienia się odchyłek 

należy pal wyciągnąć i wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowić. W przypadku wykonywania pali w 

gruntach bardzo spoistych lub z kamieniami, pogrążanie profilu stalowego pala, poprzedza 

podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego wbudowania. Podwiercanie nie może sięgać 

głębiej niż głębokość opinana.  

W zależności od warunków miejscowych mogą być zastosowane kombinacje powyższych metod.  

5.2.9. Montaż opinki  

W trakcie pogłębiania wykopu odsłaniany jest gruntu między palami ścianki berlińskiej. Grunt 

pomiędzy palami należy usuwać ręcznie, starannie dopasowując powierzchnie wykopu do lica opinki. 

W miejscach tych, w przestrzeni między palami, montowana jest opinka drewniana. Krawędziaki 

opinki docinane są na wymiar między palami tak, aby zachodziły z obu stron za półki pali bez 

możliwości ich wysunięcia. Krawędziaki montowane są od dołu odsłoniętego pola w kierunku do 

góry. Pierwszy krawędziak układany w danym polu należy starannie wypoziomować, aby wszystkie 

elementy opinki były ułożone równolegle. Wysokość odsłoniętego gruntu powinna być równa 

wielokrotności wysokości bala tak, aby między kolejnymi odcinkami układanej opinki nie powstawały 

szczeliny. Wysokość odsłanianych pól należy dostosować do lokalnych warunków gruntowych tak, 

aby nie dopuścić do obsunięcia się gruntu za ścianką. W trakcie zakładania opinki należy uzupełniać i 

dogęszczać brakujący za nią grunt w celu ograniczenia przemieszczeń pionowych gruntu za obudową. 

Po zakończeniu układania opinki na danym polu, należy pomiędzy półki pali a dwa najniższe 

krawędziaki, wbić kliny drewniane. Ma to na celu dociśnięcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka 

wysypania się gruntu zza opinki podczas odkopywania kolejnego, niżej położonego, fragmentu 

gruntu.  

W przypadku, gdy w gruncie występują lub mogą występować sączenia wody gruntowej lub 

opadowej, za opinkę należy wkładać geowłókninę, która zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych 

frakcji i nie dopuszcza tym samym, do osłabienia struktury gruntu za opinką. 

 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 

robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając 

kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

6.1. Dokładność robót: 

• odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm, 

• pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

10%, 

• powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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• dziennika budowy. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 

czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 

metra poniżej jego powierzchni górnej, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą 

wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2], 

• wykonanie wykopu pod fundamenty [m3], 

• wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych [m3], 

• zasypanie wykopów [m3], 

• zagęszczenie nasypów [m3], 

• wywóz ziemi na składowisko [m3], 

• utylizacja ziemi [t]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 

robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
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4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 

401 z 2003 r. 

• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

• Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do 

wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 

126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

• Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 

• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo 

wodne, 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


