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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania: „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy 
stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych”.   

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie wykopów   
 wyrównanie dna wykopów 
 zasypanie  z ubijaniem i zagęszczeniem  
 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Do zasypywania wykopów użyć należy gruntu podanego w dokumentacji technicznej. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy,  
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia  
lub nadmiernej wilgotności. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:  
 równiarki lub spycharki uniwersalne  
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
"Wymagania ogólne" punkt 3. 
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4.  Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  
 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w opisie technicznym. W tym celu należy 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 opisie technicznym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót 
wydaje Zamawiający lub ustanowiony Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 
przez Wykonawcę:  
 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego  

 

5.1.2. Roboty przygotowawcze  

 Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać 
projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy 
poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w 
rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z opisem technicznym, 
a jeżeli opis techniczny nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt 
zaakceptowany przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w 
trakcie wykonywania wykopów należy 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.  
 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
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– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie  
  2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu  
  10  - dla nachylenia skarp wykopów  
 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu  

a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Wykonanie podkładu 

5.2.1. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac  
w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała  
na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej 
(4) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane  

w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 
(5) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami  

o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)  
lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

5.3. 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. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
–  

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką 
obmiarową jest:  
 m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów  
 ha (hektar) wykonania robót pomiarowych – niwelacja terenu  
 m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profilowanie i zagęszczenie 
podłoża, plantowania gruntu i obsiania trawą  

 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Zamawiającego lub ustanowionego 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych  
w opisie technicznym lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST ”Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania: 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym, 
1 ha wykonania robót pomiarowych, 1 m2 wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profilowanie i 
zagęszczenie podłoża, plantowanie gruntu i obsianie trawą.  
Cena jednostkowa obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
- oznakowanie robót  
- wyznaczenie zarysu wykopu  
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem  

na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych  
- odwodnienie wykopu  
- utrzymanie wykopu  
- wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty  
- wykonania koryta pod chodniki i dojazdy  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,  
- plantowanie gruntu i obsianie trawą  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST  

lub zleconych przez Zamawiającego  
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych  
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót  

 
 

10.  Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów  
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania 

próbek gruntu  
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne  
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka.  
 


