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1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopów otwartych i wykopów 
z rozparciem oraz umocnieniem wykopów stalowymi ściankami szczelnymi dla rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej . Bystrzyca Górna nr 64, dz. nr 60/2 obr. 
Bystrzyca Górna  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową przyłączy kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej obejmują: 

sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

wykonanie i zabezpieczenie wykopów  

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność         
z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżynierami. 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Materiały 

Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót  

Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe 

Sprzęt 

Dowolny, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i in-
strukcje użytkowania. 

. 

6. TRANSPORT. 

Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób za-
bezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodo-
wymi samowyładowczymi. Transport powinien odbywać się zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi w resorcie transportu. 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

7.1. Wykonanie wykopów 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

7.2. Zakres wykonywanych robót 
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Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez 
normy: 

PN-72/8932-01, 

PN-68/B-06050. 

 

7.3. Wykonanie wykopów 

7.3.1. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych tere-
nu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowa-
ne w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie wy-
konywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Nie-
zgodności winny być odnotowane w dzienniku budowy.  

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych: 

kategoria gruntu wg PN-72/8932-01, 

wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia, poziomu wód gruntowych i powierzchnio-
wych, okresowego wahania poziomu wód, 

stan powierzchni terenu, a w szczególności znaki wysokościowe i repery, 

właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania wykopów. 

 

7.3.2. Wymagania podstawowe: 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych. 

Zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występują-
cych w danym wykopie oraz do warunków miejscowych. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przy-
stąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania ich odpowiednim 
gruntem. 

Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2.0m. 

Przy wykonywaniu robót ręcznie należy: 

a) używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  

b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

c) pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu, 

d) środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0 m od krawędzi 
wykopu. 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia 
jest dopuszczalne tylko do głębokości 1.0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód grunto-
wych. 
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Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów konstrukcji elementów 
przejścia, sposobu ich wykonania, głębokości wykopów, rodzaju gruntów, poziomu wody grun-
towej oraz konieczności zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie ma możliwości 
wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu 
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabez-
pieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta po-
winna wynosić nie mniej niż 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje się 
umocnienia  wykopów za pomocą stalowej ścinki szczelnej Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20 cm 
powinna bezpośrednio przed wykonaniem podsypek piaskowych. 

W przypadku wykonania wykopu głębszego niż przewiduje projekt należy doprowadzić do po-
nownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy. 

Nie należy wykonywać wykopów przed okresem zimy i pozostawić ich na zimę. W razie nie-
przewidzianej konieczności należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub 
usunąć przemarzniętą warstwę przed wznowieniem robót i uzupełnić ją. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o 
tym Zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z in-
stytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na  
grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrze-
nie), roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z 
nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczeń. 

 

7.3.3. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym: 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
wykonywania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 

głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być do-
stosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powsta-
wania nierówności, 

zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 

rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 

robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

 

7.3.4. Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów wykopu, sposobu ich wy-
konania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpo-
średniego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, dodatkowo 
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabez-
pieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta po-
winna wynosić nie mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.  
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7.4. BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki 
nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. 

 

7.4.1. Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia. 

Wykopy takie dopuścić można gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędziach wy-
kopu nie jest obciążony na szerokości równej co najmniej głębokości wykopu w gruntach: 

skałach litych oraz spękanych i w zwietrzelinach do głębokości 2.0 m,  

spoistych (gliny igły) do głębokości 1.5 m, 

mało spoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) do głębokości 1.25 m. 

Wykopy o głębokościach większych niż podano powyżej, można wykonać bez rozparcia tylko w 
przypadku gdy ściany wykopu mają bezpieczne nachylenie. 

 

7.4.2. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów: 

w skałach litych - ściany pionowe, 

w skałach spękanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1, 

w gruntach spoistych (gliny i igły) - nachylenie 2:1, 

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych - na-
chylenie 1:1.25. 

W przypadku wykopów ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastoso-
wać następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy wykopu, na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu, spadek powinien być taki aby umożliwiał odpływ wody od krawędzi 
wykopu, 

naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

Stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków mo-
gących ten stan naruszyć (np.: mróz, opady itp.). 

 

7.4.3. Pompowanie wody z wykopu 

Wykopu należy ochronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. 

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struk-
tury gruntu. 

Jeżeli w obrębie dna wykopów występują piaski niedopuszczalne jest pompowanie wody grun-
towej bezpośrednio z wykopu. 

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bez-
pośrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych. 
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7.5. Kontrola jakości robót 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 
wpisów do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

 

7.5.1. Tolerancja wykonania wykopów  

Wymiary wykopów w plamie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji: 

+ - 15c m w planie, 

+ - 2 cm dla rzędnych dna wykopów. 

 

7.5.2. Badania przy wykonywaniu 

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

sprawdzenie wymiarów,  

sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie, 

sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć). 

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba 
geodezyjna wykonawcy. 

 

7.5.3. Obmiar robót 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.  

 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania 

przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 


