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1.   WSTĘP 

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
robót ziemnych projektowanego obiektu. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Termorenowacja budynku Ośrodka Kultury w 
Niemodlinie wraz przebudową istn. kotłowni węglowej na kotłownię gazową i przebudową 
wentylatorni; Niemodlin ul. M. Reja 1” 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami ścian fundamentowych i piwnic,  

 wykonanie wykopu pod projektowaną czerpnię ścienną 
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego poziomu terenu. 
 
Zasypki obejmują: 

 zasypanie wykopów wokół budynku 

 zasypanie otworu po likwidowanej czerpni terenowej 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
 
Wykop średni jest to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
 
Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 
 
Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pd gruntu 
sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pds. 
 
Zasypka –grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0 
 
 
2.    MATERIAŁY 

 tłuczeń 

 podsypkę z piasku średniego zagęszczonego do ID =0,6  

 istn. grunt odzyskany z wykopów 
 
 

3.WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
 

W rozdziale powołano się na archiwalne dane dotyczące istn. podłoża Grunty rozpoznane w podłożu 
podzielono na warstwy geotechniczne, zróżnicowane pod względem genezy, wykształcenia litologicznego i 
właściwości geotechnicznych. 
W podłożu gruntowym zalegają (od góry):  
 
warstwa I – nasyp niebudowalny żużlowo-gruzowy z okruchami organicznymi, zalegający do 0,4 m ppt.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT ZADANIA: 
Termorenowacja budynku Ośrodka Kultury 

Niemodlin ul. M. Reja 1 

 
ST/B – 0.1                                                                   ROBOTY ZIEMNE                                                                               3/6 

warstwa II – namuły i iły rozpoznane do głębokości 0,8 m ppt.  
 
warstwa III – wilgotne gliny pylaste lessopodobne, rozpoznane do głębokości 1,1 m ppt. Są to grunty 
plastyczne . 
 
Warunki wodne 
W istniejącym podłożu stwierdzono sączenia wody w dolnych partiach warstwy. Jest to sączenie związane 
ze spływem wód opadowych. Okresowo, przy większych i długotrwałych opadach wody deszczowe i 
powierzchniowe znajdują ujście poprzez istn. studzienkę ściekową, zalewając posadzkę piwnic.  
W niektórych pomieszczeniach piwnic woda pozostawiła trwałe ślady: zawilgocenie ścian, trwałe 
uszkodzenia tynków i zniszczone powłoki malarskie 

Kategoria geotechniczna 

Określa się II gą kategorię geotechniczną. 

Wykopy i roboty ziemne 

Wykopy wokół budynku zaleca się wykonywać ręcznie, do poziomu posadzki piwnic. W miejscach o 
nieutrudnionym dostępie maszyn, wykopy można wykonać mechanicznie. 
Ostatnią warstwę należy usunąć z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie naruszając struktury gruntu 
rodzimego i nie powodując podkopania ław fundamentowych. 
 
W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę czy nie nastąpiło lokalne uplastycznienie gruntów związane 
z napływem wody opadowej (wykopy należy zabezpieczyć folią). Odkopanie ścian piwnic należy tak 
wykonać, aby nie naruszyć kontr. ścian. 

 
 

4. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne”. Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są piaski 
średnie, pozyskane z wykopów. 
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczenia powinny być wypełnione betonem 
klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 
 
 
5. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy    
 użyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez   
 Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie  
 wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z   
 odpowiednią ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń  
 lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier  
 może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
 

 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na 
miejsce wskazane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych 
wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

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

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się 
tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
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objętości mas ziemnych 

odległości transportu 

szybkości i pojemności środków transportowych, 

ukształtowanie terenu, 

wydajność maszyn odspajających grunt, 

pory roku i warunków atmosferycznych, 

organizacji robót. 
 
 

7.  WYKONANIE ROBÓT 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 

 
8. WYMAGANIA GEOTECHNICZNE 
 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 

a.   zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, 
b.   sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, 

poziom wód gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje 
poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp  

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 
i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w 
tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  
W dokumentacji projektowej przewidziano stabilizację cementem.  
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998   
Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w 
innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy 
powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
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9. ZASYPYWANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie 
zamarznięty, bez zanieczyszczeń. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt 
powinien być zagęszczany ręcznie. zagęszczenie gruntu powinno odbywać się przy stałej kontroli 
laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia gruntu nasypowego powinien być 
równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania 
równomiernego wskaźnika należy: 

c. rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, 

d. warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego 

e. prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomów spodu warstwy gleby na terenie przyległym 
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu 
istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów.  

 
 

10.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu, należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać 
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN-
83/8S36-02. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące 
sprawy: 

a.   zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
b.    roboty pomiarowe 
c.  rodzaj i stan gruntu w podłożu 
d.  odwadnianie wykopów, 
e.  zabezpieczenie wykopów. 

 
 
11. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

a. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
b. sprawdzenie odwodnienia terenu 
c. sprawdzenie wykonanych wykopów 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 
niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i 
końcowych. Roboty zanikające należy zapisać do dziennika budowy. 
 
 
12. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiaru jest m

3
 wykopu , zasypu. 

 
 
13. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST. W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
lub ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z ST  i przedstawić je do ponownego odbioru. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT ZADANIA: 
Termorenowacja budynku Ośrodka Kultury 

Niemodlin ul. M. Reja 1 

 
ST/B – 0.1                                                                   ROBOTY ZIEMNE                                                                               6/6 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 


