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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 
45.1 przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót 
45.11 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót
45.11.1 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  mniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót w zakresie robót w zakresie wykonania robót rozbiórkowych, wykorytowania

oraz  wykopów  fundamentowych  przy  realizacji  zadania  pn.:  Budowa  boiska

wielofunkcyjnego  o  sztucznej  nawierzchni  przy  Zespole  Placówek  Oświatowych  w

Kazanowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie

robót rozbiórkowych, ziemnych  obejmujące:

• demontaż słupów koszykówki

• rozbiórki murków betonowych i nawierzchni betonowej

• wykorytowanie na poszerzeniach boiska

• wykopy pod fundamenty

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-00

„Wymagania Ogólne".

Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne z  ustawą Prawa budowlanego,  wydanymi  do niej

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania

dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 01
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Nie wystepują 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparko ładowarek

− samochodów samowyładowawczych

−płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  środków  transportu  podano  w  ST-  00.00  „Wymagania

ogólne”.  Do  transportu  materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót  należy  użyć  następujących

środków transportu:

• samochód dostawczy

• samochód ciężarowy

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu

zgody przez Inspektora Nadzoru Roboty ziemne wykonać  zgodnie z normą  PN-B-10736 i

PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,

2.  zapoznać  się  z planem sytuacyjno wysokościowym i  naniesionymi na nim konturami i
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wymiarami  istniejących  i  projektowanej  konstrukcji,  wynikami  badań  geotechnicznych

gruntu,

3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie

położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów

poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów

ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać

się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -

poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

4.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  krzewów,

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie

przejazdów i dróg dojazdowych.

5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno

zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usunąć warstwę ziemi roślinnej,

7. odwodnić teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych

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  wskutek

zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą

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.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni

spadek podłuŜny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

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

5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych

trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii

na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być  wykonane z  dokładnością  do +/-  5 cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

4. Odchylenie  osi  wykopu  niż +/-10  cm.  Różnice  w  stosunku  do  projektowanych

rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.

5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10

cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego

wartości wyrażonej tangensem kąta.

7. Maksymalna głębokość  nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać

10 cm przy pomiarze łatą 3 – metrową

8. Wykopy  pod  obiekty  wykonywać  metodą  warstwową  (podłużną)  warstwami  o

niewielkiej grubości i dużej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać  od razu po

przejściach maszyn.

10. Po wykonaniu  wykopu szeroko przestrzennego jako całości  w jego dnie  wykonać

wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą  z nich ziemię  rozplantować  i

zagęścić.

11. Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania  należy  (przy  udziale

Inspektora)

12. sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.

5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy  pod  obiekt  budowlany  –  konstrukcje  wsporczą wykonywać  metodą  warstwową

(podłużną)  warstwami  o  niewielkiej  grubości  i  dużej  powierzchni.  Profilowania  skarp  i

nadawania  im  prawidłowych  kształtów  dokonywać  od  razu  po  przejściach  maszyn.  Po
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wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać  wykopy pod

stopy  i  ławy  fundamentowe,  a  wydobytą  z  nich  ziemię  rozplantować  i  zagęścić.  Po

wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania  należy  (przy  udziale  Inspektora)

sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie przekazanym

Wykonawcy  projektu.  Nachylenie  skarp  wykopów  1:1.  W  strefie  przydennej  skarpy

zabezpieczyć  szalunkiem  drewnianym  lub  stalowym.  Nachylenie  skarp  wykopów

fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń

do mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być  dokonywany tylko po

jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy

otwarte  szerokoprzestrzenne  pod  obiekty  budowlane  należy  wykonać  mechanicznie

koparkami podsiębiernymi.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

• 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.

• należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach,  w

których  występują  lub  spodziewane  jest  występowanie  instalacji  i  urządzeń

podziemnych. 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą

obserwację odspajanego gruntu.

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie

przykrycie wykopu,

• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości

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

• zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu,

• unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach.
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5.4. Podłoże

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót  ziemnych należy pozostawić  warstwę  gruntu

ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi – 20

cm.  Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć  sposobem ręcznym

lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania

powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów należy wykorzystać  grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty

gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione

spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym

zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami

metodą  podłużaną,  boczną  lub  czołową  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.  Grubość

usypywanych warstw jest  Zaleśna od zastosowanych maszyn i  środków transportowych i

winna  wynosić  25-35  cm  przy  zastosowaniu  spycharek  i  zgarniarek.  Do  zagęszczenia

gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w

zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien

wynosić 0,95-1,0 skali Proctora.

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.

5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót

budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad:

• w  danym  dniu  roboczym  wykonywać  tyle  wykopów,  ile  można  na  bieżąco

zabezpieczyć,

• nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny.

5.6.2. Roboty rozbiórkowe

Należy w sposób ostrożny zdemontować słupy stalowe do koszykówki . Demontaż prowadzić

w sposób bezpieczny, nie uszkadzając elementów konstrukcji. Na czas wykonywania robót

należy  konstrukcje  złożyć  w  bezpiecznym  miejscu  zabezpieczonym  przed  ewentualnym
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uszkodzeniem.  Po  wykonaniu  docelowego  boiska  konstrukcja  zostanie  ponownie

zamontowana.  Należy  wytrasować  lokalizację  fundamentów  w  miejscu  istniejącej

nawierzchni betonowej. Nawierzchnię rozebrać d ilości zapewniającej wykonanie wykopu.

Kolidujący  mur  oporowy  z  bloczków  betonowych  należy  rozebrać  .  Gruz  wywieźć  i

zutylizować.

5.6.3  Korytowanie

Na projektowanych poszerzeniach powierzchni projektowanego boiska na gruncie należy w

sposób  ręczny  wykonać  korytowanie.  Głębokość  korytowania  należy  dostosować  do

projektowanych  rzędnych  boiska  Nadmiar  gruntu  rozplantować  na  terenie  działki  w

lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym. Po wykorytowaniu  zagęścicie podłoże. 

5.6.4  Wykopy fundamentowe

W miejscu projektowanych fundamentów należy roboty prowadzić w sposób ręczny. Nadmiar

gruntu  rozplantować na terenie działki w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.  Wszystkie badania i

pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność  wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

• wykonanie wykopu

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy

• montażu,

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

• jakość gruntu, utytego do zasypki,

• wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu:

•  łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp,

• niwelatora – pomiar rzędnych,

• taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego,
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szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości

powierzchni wykopu

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje

umowne – wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.

10.2. Inne

• Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I
• Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
• Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
• Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych.
• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
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