
 

 

  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ST-4 
ROBOTY ZIEMNE I PRACE GEODEZYJNE  

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych i prac geodezyjnych, które zostaną wykonane dla inwestycji 
jaką jest budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z częścią 
garażową (garaż dwustanowiskowy) dla OSP Kozów, budowa zbiornika retencyjnego, 
przyobiektowej oczyszczalni ścieków, oświetlenia terenu, przebudowa zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej w miejscowości Kozów gm. Szaniec, na działce nr 
ewid. 142/1 oraz 143/1, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 

  1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz. 1.1. 
- roboty ziemne 

 -Roboty pomiarowe przy tyczeniu nowych fragmentów budynku. 
 -Roboty pomiarowe przy budowie nowych fragmentów budynku. 

-Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy dróg i innych obiektów 
przewidzianych  projektem zagospodarowania terenu. 

- Roboty pomiarowe przy tyczeniu tras przyłączy; 
 - Wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektu budowlanego. 
 - Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi. 
 - Wykopy liniowe pod przyłącza; 
 - Zasypywanie wykopów. 
 - Odwodnienie wykopów. 
 - Badanie gruntu 
 - Zasypywaniu wykopów po wykonaniu fundamentów; 

- Zagęszczeniu i zasypywaniu gruntu nasypowego, w obrębie budynku, również 
 dla potrzeb budowy schodów na gruncie, 

 - Roboty pomiarowe powykonawcze; 
Zakres prac geodezyjnych: 
 1. Prace przygotowawcze - podstawę do opracowania geodezyjnego projektu stanowi 
 zatwierdzony projekt budowlany; 
 2. Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac 
 budowlanych, obejmują: 
 - ochrona istniejących na terenie robót znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 
 magnetycznych; 



 

 

 - dostarczenie (sukcesywnie) szkiców wyniesienia sytuacyjnego obiektów; 
 - przekazanie wykazów reperów roboczych założonych na czas budowy; 
 - niwelacje kontrolne wykonanych etapów prac budowlanych; 
 3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - prace te należy wykonać wg. 
 Przepisów ogólnych w formie graficznej i na nośnikach cyfrowych. Geodezyjna 
 inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej i 
 powinna być akceptowana przez Kierownika Budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 WO. 
Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca 
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziału 8 Ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr30 z 1989r.) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

1.5. Określenia podstawowe 

 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
 położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki 
 geodezyjnej. 
 
 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 
 wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone przy 
 zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokościowa) 
 przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 
 geodezyjnej obsługi budowy i montażu konstrukcji i związanych z realizacją urządzeń. 
 Osnowa ta powinna służyć również do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 
 odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.  
 
 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
 początkowy i końcowy punkt trasy. 
 
 Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji 
 podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, 
 wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla 
 kabli mierzonych w metrach i kilometrach. 
 
 Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3. 
 
 Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
 nasypu lub wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 
 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna 
do 9,00 m2 przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu 
ręcznym. 



 

 

 Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w 
 metrach sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla 
 wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar 
 dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór ziemnych. 
 
 Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez 
 przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
 wykopów. 
 
 Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli 
 ziemnej liniowej. Korona górna - w nasypie, dolna w przekopie. 
 
 Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych 
 projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej 
 wysokości i głębokości zasypań nie  przekraczających 30 cm. Przy odległości 
 przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy 
 pracy ręcznej. 
 
 Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie 
 mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
 wykonywanym przekopie lub rowie. 
 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów - 
 ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +10cm w 
 wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością ± 15 cm na 
 nasypie lub odkładzie. 
 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych - 
 ręczne obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla 
 obrobienia z grubsza skarp i dna wykopów + 10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i 
 korony nasypów + 1÷10 cm. 
 
 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
 w osi wykopu. 
 
 Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
 określona wg wzoru:  ID =Pd/Pds 
 gdzie. 
 Pd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
 Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
 optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 
 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą 
 BN·7718931·12[Mg / m3] 
 Wskaźnik różnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) - wielkość 
 charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
 U = d60/dl0 
 gdzie: 
 d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
 d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
 Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
 Polskich Normach, a także w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych 



 

 

 obowiązujących w geodezji i kartografii. 

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

1 humus zdjęty z terenu 
2 grunt wydobyty z wykopów 
3 grunt piaszczysty 
4 piasek 

 Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
 wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
  - Paliki drewniane o średnicy fi  15÷20 mm i długości 1,0÷ 1,7 m  
  - pręty stalowe fi 12mm i długości 300mm  
  - farba chlorokauczukowa lub ftalowa. 
  - repery  

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, 
nie zamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady 
materiałów budowlanych itp. Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. Muszą być dostosowane do 
warunków gruntowych, a nie spełniające wymagań mają być usunięte. 
Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, żwir, pospółka lub materiał rodzimy 
pochodzący z wcześniej wykonanych Wykopów. Materiały te powinny 
zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 
8m/dobę. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego: 

1 koparka 
2 spycharka 
3 ładowarka 
4 zagęszczarka wibracyjna 
5 inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
  - teodolity lub tachimetry,  
  - niwelatory,  
  - dalmierze, tyczki,  
  - łaty,  
  - taśmy stalowe, szpilki. 
 Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów uzbrojenia terenu 
 oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z 
 wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów uzbrojenia terenu, wykonane 
 będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). 
 Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
 dokładności pomiarów. 

Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, 
który pozwoli na osiągnięcie niezbędnych dokładności, zarówno w pracach 
pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych. 



 

 

4. TANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz 
stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Każdy środek transportu 
winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
 powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 WO. Wykonywanie wykopów 
może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez 
Inwestora. Roboty ziemne wykonywać zgodnie  
z normami PN-B-10736, PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

2 zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 

3 wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
4 oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp., 
5 przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
6 wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 

i nasypy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe należy wykonać do głębokości 
0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
 G.U.G. i K. 
 Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne 
 uzbrojenia terenu, obiektów kubaturowych oraz punkty wysokościowe (repery 
 robocze) dla każdego punktu charakterystycznego terenu i dostarczyć Inżynierowi 
 Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
 Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Projektu. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
 wytyczenia robót.  

5.2. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje, 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach  
i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. 



 

 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,  
- należy zainstalować bezpieczne zejścia, 
- należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi 
wykopu zależnej od rodzaju gruntu. 

5.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, 
w sposób mechaniczny należy wykonać je do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, w zależności o użytego sprzętu a następnie pogłębić do głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych 
należy wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące 
z wykopów na odkład lub dowiezienie spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypkę należy prowadzić 
warstwami 25 – 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień 
zagęszczania winien wynosić 0,95 – 1,0. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
ubijaniem. 
 

 5.5 Wykonanie wykopów. 
 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego  sprzętu mechanicznego. 

 Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie 
 większej niż 2.0m, a koparką do 4.0 m. 

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
budowlanych  i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

 W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
 bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
 budowlami. 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
 nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
 cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
 inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
 instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o 
 charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
 inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
 instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. 
 Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
 tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy 
 równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 



 

 

 Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
 w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, 
 głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 
 zboczy wykopów i ich nachylenia. 
 Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
 wody gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
 W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
 wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
 konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
 zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem 
 (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 
 m. a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 
 m. 
 Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
 rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
 układanych w wykopie. 
 Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
 w przypadku układania rurociągów i drenaży· po 30 cm z każdej strony,  
 w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
 Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
 odwodnienie wykopu. 
 Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż 
 poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć 
 naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
 Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z 
 uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
 Wykonywanie robót ręcznie 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
 -Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  
 -Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót. 
 -Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 
 niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
 -Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od 
 krawędzi skarpy. 
 -Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 
 1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas 
 ziemnych,  
 -Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 
 nasypów i wykopów. 
 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
 Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
 ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
 dodatkowe: 
 -Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu 
 powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 
 -Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
 do powstawania 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, Wyznaczyć w terenie 
 strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 
 

5.6. Wywozy i przywozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, 
żwiru i brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie 
koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte  
w cenie jednostkowej. 

5.7. Szerokość wykopu 

Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych  
i liniowych. 
Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 
a) pionowe w skałach litych, 
b) o nachyleniu 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach małospoistych oraz rumoszach 

zwietrzelinowych gliniastych występujących w stanach zwartych  
      i półzwartych, 
d) o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich. 

 
     5.8. Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
 
 Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
 wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 
 w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera 
 Projektu. Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z danymi 
 określonymi w dokumentacji projektowej. 
 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 sprawdzić czy rzędne terenu określone w Rysunkach są zgodne 
 z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Projektu o wszelkich 
 błędach wykrytych w wytyczaniu punktów głównych tras i reperów roboczych. 
 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
 rzędnych określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym 
 Inżyniera projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
 przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Projektu. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte 
 przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
 trwałe oznaczenie w trakcie trwania robót. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
 należą do obowiązków wykonawcy. 
 Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
 charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego jak i 
 przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą projektem Zagospodarowania 
 Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni. 
 



 

 

    5.9. Wyznaczenie położenia obiektów. 
 
 Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z Rysunkami 
 poprzez: 
  - wytyczenie osi obiektu  
  - wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
  · Uszkodzenia elementów wykończeniowych, stan instalacji. 
 
5.10 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek 
 sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 
 odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 
 potwierdzonym przez inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty 
 ilości robót w Księdze Obmiaru. 
 Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
 wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 
 Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia 
 obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-
 gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie 
 rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej 
 budowy. 
 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych 
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz 
ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 
5.11 Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych 
 
 Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w 
 nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
 zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
 budowlanych.  
 Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego 
 wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń {np. ziemia roślinna, odpadki 
 budowlanych materiałów itp.); jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano 
 odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw 
 gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
 sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
 przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
 
5.12 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 
 
 Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
 zagęszczanych warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, 
 wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m. 
 W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany 
 ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
 laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
 Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 



 

 

 należy: 
 - rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
 lekkim sprzętem mechanicznym,  
 - warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
 przejść sprzętu zagęszczającego. 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania 
 gruntu i przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być 
 dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania 
 wynoszącej 
 - nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
 - od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub 
 ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich 
 spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 
 - około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 - Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm 
 ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość 
 jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie 
 gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze 
 zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a 
 przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
 Stopień zagęszczenia gruntów pod płytę posadzki oraz schody zewnętrzne  
 powinien wynosić ID> 0,7  
 Stopień zagęszczenia gruntów pod fundamenty powinien wynosić ID> 0,9. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 WO. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu  
i wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej, niż co 

20 m, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- zagęszczenie, 
- wykonanie korytowania. 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) 
 trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
 Instrukcjach i Wytycznych GUGiK. 
 Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 - Należy sprawdzić położenie punktów głównych budynku, sieci kanalizacyjnej, 
 wodociągowej oraz rurociągów technologicznych. 
 - Należy sprawdzić wysokość punktów głównych na wszystkich załamaniach 
 pionowych, poziomych. 
 - Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze 
 budowy. Wyznaczenie nasypów i wykopów można sprawdzać taśmą i szablonem z 
 poziomnicą. 



 

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są: 
                m3 –  dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki  
                        filtracyjnej,  podsypki piaskowo-żwirowej; 
               m2 – dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu; 
               mb – dla wykonania ścianek szczelnych, rurociągów. 
 Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 WO. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania. Odbiorowi 
podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów i skarp 
oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu. 

 Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
 podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
 geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi Projektu. 
 Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Projektu 
 komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo zobowiązany jest do 
 przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku istniejącego w miejscach 
 ustalonych z Projektantem konstrukcji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów Programu 
ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
PN-B-06050-  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736-  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 
BN-83/8836-02-   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagani  i badania. 
BN-72/8932-01 -  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12  - Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
BN-70/8931-05- Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża  
nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714  -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 

 -Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
 -Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
 -Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
 -Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
 -Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno· wysokościowe, GUGiK. 
 -Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983r. 

Opracował: 
      inż. Krzysztof Oleś 


