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ST-1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Własna, gm. Starcza. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
� Wytyczenie obiektów i punktów wysokościowych. 
� Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe. 
� Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów. 
� Zabezpieczenie ścian budynku sąsiedniego. 
� Przygotowanie podłoża pod konstrukcję ław fundamentowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Osnowa geodezyjna pozioma - zbiór punktów, których położenie na powierzchni 
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
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. 
 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej i mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa (wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia). 
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
 określona wg wzoru: 
 

Is = 
5d

d

P

P
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gdzie: 
 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m

3
),  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m

3
). 

 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U=
10

60

d

d
 

gdzie: 
 
d60  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

I0 = 
1

2

E

E
 

gdzie: 
 
E1 = moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 = moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami 
przyjętymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót.  
 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
- do odspajania i wydobywania gruntu - narzędzia mechaniczne, koparki ładowarki, itp. 
- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. 
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- do zagęszczania - sprzęt zagęszczający (ubijaki, płyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne 
itp.) 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót. 
 
 Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg 
oraz sieci i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe niezbędne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.1.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych, dróg i 
placów manewrowych oraz osi trasy i punktów wysokościowych  
 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić około 250 m. 
Repety robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. W przypadku braku takich 
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punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych, repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.1.2. Tyczenie osi trasy 
 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o rysunki oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Inwestora, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 
50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do rysunków nie może 
być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów takich jak: pale, słupki metalowe, 
rury stalowe. 
Pale z osi trasy można usunąć tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 

 
5.1.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z rysunkami oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej l metr oraz wykopów głębszych niż l metr. Odległość miedzy palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i 
powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z rysunkami. 

 
5.1.4. Wytyczenie położenia elementów obiektów 
 
Dla każdego z realizowanych elementów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

� wytyczenie osi obiektu, 
� wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do l cm. 

 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników i sadzeniu drzew. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
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grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu 
należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.3. Roboty ziemne 
 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nieprzewidziane w dokumentacji 
obiekty podziemne lub materiały takie jak: 

� urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne), 

� kanały, dreny, 
� resztki konstrukcji 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 
 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów - niewybuchów i 
innych pozostałości wojennych, należy niezwłocznie przerwać roboty, zawiadomić 
odpowiednie władze administracyjne, a miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i 
zwierząt. 
 

5.3.1. Wykopy  
 
 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 robót ziemnych. 
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 Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowy robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 
w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 
 

Strefa wykopu Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe drogi, chodniki i place 
postojowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm 
powierzchni robót ziemnych 

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. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie 
wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest 
mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 
odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
gruntowych nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia 
istniejących budynków, elementów oraz instalacji. 
 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po 
wykonaniu przewidzianych prac. 
 
Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym 
celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopy. 
 
Wykop należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z każdego stopnia powinien być 
urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody 
uniemożliwiające spływanie jej na stopnie położone niżej. 
 
Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnej krawędzi wykopu, należy ukształtować 
podłużne pasy szerokości, co najmniej 0,6 m, na których nie powinien znajdować się ukopany 
grunt ani inne przeszkody. 
 
Należy w odpowiednich odstępach zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin lub 
schodków. 
 
Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 
naruszyć stateczność gruntu. 
 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. 
Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy 
wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., które mogą spaść lub 
ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć. 
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 Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane 
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podłoże gruntowe. Wymiary wykopów w planie 
powinny być dostosowane do: 

� wymiarów fundamentów w planie, 
� głębokości wykopu, 
� zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie (izolacje, 

wymiana gruntu, deskowanie, betonowanie), 
� przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
� szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

 
Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się 
1,2 do 2 m od krawędzi fundamentu). 
 
W celu ochrony gruntu w dnie wykopu należy wykonać wykopy o głębokości mniejszej od 
projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
wymagania: 

� W pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej szerokości 
trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu. 

� Podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi. 

� Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy. 

� Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.) 

 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
 

� Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co 
najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów. 

� Wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przez wpadnięciem 
pracowników, osób postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego. 

� Z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia według warunków podanych wcześniej. 
� W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu. 
� W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 
� Stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od 

rozpoczęcia i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy, rozbiórka 
obudowy ścian lub skarpy wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna wykopu; obudowę ścian wykopu można 
usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,3 m, 

� Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraża 
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bezpieczeństwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu - 
powinno to zostać zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. 

 
Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 
na odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
 
W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w 
postaci nasypów o wysokości do 1,5 m pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. 
 
Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, 
co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 
 
Zasypywanie wykopu powinno odbywać się w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
gruntu uprzednio wydobytego z wykopu. 
 
Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych. 
Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki 
budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. 
 
Materiał nie powinien być zamarznięty. 
 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać 
mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki powinna być dobrana w zależności od 
przyjętej metody zagęszczania. Stopień zagęszczenia lD = ~ 0,63. 
 
Jeżeli wskutek wadliwego działania zabezpieczeń wykopu przed wodą opadową lub gruntową 
w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to należy go usunąć i zastąpić 
odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy zapewnić stałą i bezawaryjną pracę 
oraz przestrzegać następujących zasad: 

� stała kontrola dróg technologicznych, 
� unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
� zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się, 
� utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym, 
� prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego, 
� transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie tamował dowozu 

materiałów przeznaczonych na budowę, 
� ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

 

5.3.2. Wykonanie nasypów 
 
Grunty i materiały do nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-98/S-02205. 
 

Wycięcie stopni w zboczu 
 
 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu oraz w miejscach gdzie pochylenie poprzeczne 
terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonywać w jego skarpie stopnie szerokości do 1,0 metra. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
 



Specyfikacja Techniczna ST-1 „Roboty ziemne i przygotowawcze” 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Własna przy ul. Zdrowej 3. 
 

26

Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
 
 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w Tablicy 2. Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w Tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu. 
 

Wysokość nasypów Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe drogi, chodniki i place 
postojowe 

Nasyp do 2m 1,00 0,97 

Nasyp o wys. ponad 2m 1,00 0,97 

 

 
Zasady wykonania nasypów 
 
Ogólne zasady wykonywania nasypów: 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
� Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Wznosić równomiernie na całej szerokości. 
� Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 
� Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
� Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Jeśli nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, jeśli zaś budowany jest na 
zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
� Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
Górne warstwy nasypu, o grubości, co najmniej 0,5m należy wykonać z gruntów, 
niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 m/dobę. 
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5.3.3. Grubość warstwy 
 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 
5.3.4. Wilgotność gruntu 
 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność 
gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad l0% jej wartości, grunt należy osuszyć 
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia zbyt wilgotnego gruntu powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.3.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-
02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w Tabeli 3. 
 
Tabela 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach. 
 

 
Strefa nasypu 

 

Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe drogi, chodniki i place 
postojowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu 
do głębokości 2m poniżej 
powierzchni robót ziemnych. 

 
0,98 

 
0,98 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
5.3.6. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
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 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. 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. 
Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na 
możliwość okresowego zawieszania się wód opadowych na powierzchni gruntów słabiej 
przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji 
deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami. 

 
5.4. Dokumentacja robót 
 
Dokumentacja robót ziemnych powinna obejmować: 

� Projekt robót ziemnych wykonany w parciu o przyjęty przez wykonawcę robót model 
technologii i organizacji robót, dokumentację geotechniczną, oraz postanowienia 
Specyfikacji Technicznej. 

� Wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytych w robotach ziemnych. 
� Wyniki badań laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie korekty projektu robót 

ziemnych. 
� Dziennik budowy. 
� Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 
� Operaty geodezyjne. 
� Książkę obmiarów. 

 
 Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie 
problemy warunkujące bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Należy 
przeanalizować bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji i budowli ziemnej oraz konstrukcji 
i urządzeń istniejących. Metoda wykonania wykopu powinna być dobrana przy 
uwzględnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i głębokości wykopów, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu, występujących wód gruntowych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Należy uwzględnić uwarunkowania organizacji robót podane w ST - 0 
„Wymagania ogólne”, dotyczące organizacji placu budowy i etapowania robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Podłoże gruntowe 
 
 Należy sprawdzać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 „Grunty 
budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
 
Podłoże gruntowe powinno być przedmiotem odbioru częściowego. 
 
Grunty w wykopach należy badać głównie pod kątem sprawdzenia zgodności rzeczywistego 
rodzaju i stanu gruntu w celu przewidywanym w projekcie. 
 
Wyniki kontrolnych badań podłoża należy porównać z dokumentacją geotechniczną oraz 
przyjętymi założeniami projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw 
gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno -
gruntowe. 
 
6.2. Wykonanie wykopów 
 
 Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby 
istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 
końcowym. 
 
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
 
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zostały podane w poniższej tabeli wg 
tablicy 1 – 3,6 02C1 PN-B-06050:1999 
 
 
Lp.  

Przedmiot kontroli (badań) 
 
 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed 
rozpoczęciem 

budowy 

W czasie 
budowy 

Po zakończeni 
budowy 

  
1. Zgodność wykonania robót z 

dokumentacją techniczną 
- + + 

2. Roboty pomiarowe + - - 
3. Przygotowanie terenu + - - 
4. Rodzaj i stan gruntów w podłożu + + + 
5. Odwodnienie wykopu, nachylenie 

skarp 
+ + + 

6. Wymiary wykopów, nachylenie 
skarp 

- + + 

7. Wskaźnik lub stopień zagęszczenia 
gruntów w podsypkach 

- + + 

8. Zabezpieczenie wykopów - + + 
9. Wykończenie wykopów, 

uporządkowanie terenu 
- - + 

 
 Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami 
normowymi oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem stateczności ścian wykopu (skarpy, obudowa), prawidłowości ich 
odwodnienia oraz dokładności wykonania wymienionych poniżej. 
 Odchylenia wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli ziemnych nie 
powinny być większe niż: 
 

� ± 0,01%  dla spadków terenu, 
� ± 0,05%  dla ewentualnych rowów odwadniających, 
� ± 3 cm  dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 
� ± 10 cm  dla wymiarów w planie wykopów - wykop pod fundament budynku 

  oraz pod stopy fundamentowe łącznika, 
� ±15 cm  dla wymiarów w planie wykopów - dla elementów małej architektury, 
� ± 5%              dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych. 
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Przy kontroli robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na: 
� zabezpieczenie skarp / ścian wykopów, 
� obudowę ścian wykopów, 
� prawidłowość odwodnienia wykopu, 
� dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji), 
� dokładność wykonania prac (naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”.  
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, zagęszczenie 
poszczególnych warstw, kontrola odwodnienia, itp. Odbiór należy wykonać na 
podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 
2. Odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - 
inżynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego 
działu Specyfikacji Technicznej. 

 
3. Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) - wykonany po zakończeniu całości robót 

ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz 
ewentualnych badań końcowych. 

 
4. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów badań jakościowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Inspektorem Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, 
obowiązujących normach to wykonanie robót ziemnych można uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie jedna kontrola lub jeden z obmiarów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonanie 
robót ziemnych należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji 
Technicznej oraz innymi obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. 
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Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymogami, należy 
ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości oraz jakości i rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie, lub uznać za mające obniżoną jakość. 
 
W powyższym przypadku należy uwzględnić skutki obniżenia jakości wykonania robót 
ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obniżą jakości wykonania innych robót ( 
izolacji, robót fundamentowych itp.). 
 
Dla wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnice rzeczywistych warunków 
wodno - gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po 
analizie i uwzględnieniu tej różnicy w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie 
konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu i po przedstawieniu oceny 
skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  
 
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 
 miary.  
 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 
 
PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
   statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
  
PN-B-04431  Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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10.2. Inne dokumenty  
 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna,GUGiK 1983.  
 
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. 
 
Ustawa z 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne - cześć 1 - cześć 2. Arkady. Warszawa 1990. 


