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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Roboty przygotowawcze 
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ST 01.01.00 
Roboty przygotowawcze. 
ST 01.01.01 Roboty ziemne. 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Przygotowanie terenu pod budowę – 45100000-8 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne- 45110000-1 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami ziemnymi przewidzianych do wykonania w ramach 
robót remontowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych, wykonywanych zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Miejsce wywozu materiałów /gruntów/, nie nadających się do wykorzystania wykonawca 
uzgodni z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac ziemnych, przed 
przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim 
harmonogram prac ziemnych oraz okaże się umową w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania realizacji robót. Zamawiający określi i przekaże 
wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliższego czynnego wysypiska. 
 
2. Materiały /grunty/ - ogólne wymagania. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej 
ST. 
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Ponadto: 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsce pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań zarządzającego realizacją umowy. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalny sposób do zasypek. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót ziemnych, 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 
· młot pneumatyczny, 
· łopaty; 
· taczki do wywozu ziemi; 
· spycharka; 
· kilofy; 
· stacja transformatorowa kontenerowa; 
· walce ubijaki, płyty wibracyjne; 
· koparka, ładowarka; 
 
4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
użyć takich środków transportu jak: 
· samochód skrzyniowy, samowyładowczy; 
· przyczepa skrzyniowa; 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano 
w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopów. 
Kontury robót ziemnych, pod fundamenty ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu 
wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez Insp. Nadz. I potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Tyczenie obrysu budynków powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 
cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych robót ziemnych nie mogą przekroczyć + 1 cm i – 3 
cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopów nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na pow. Skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3 metrową. 
 
5.3 Odwodnienie robót ziemnych. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej 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 wykonania wykopów i nasypów, aby pow. Gruntów 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli 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. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4 Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Komplet prac ziemnych – na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 
· Roboty ziemne /zgodnie z obmiarem/ m3 
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6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5 
oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych; 
· Właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych; 
Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5 
oraz dokumentacją projektową. 
 
7.Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Jednostką obmiaru jest: 
· dla robót ziemnych - m3 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiar skomplikowanych pow. lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów. 
 
8.Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego zakresu robót ziemnych. 
 
9.Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
· prace pomiarowe i pomocnicze; 
· odkopanie krawężników i obrzeży wraz z wyjęciem; 
· zerwanie podsypki cementowo-piaskowej; 
· oczyszczenie demontowanych elementów; 
· niezbędne rozdrabnianie; 
· segregowanie, sortowanie; 
· składowanie na poboczu materiałów z wykopów; 
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· załadunek i transport gruntów na miejsce składowania; 
· wyładunek na miejscu składowania; 
· zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem ( w miejscach zagrożenia); 
· opłata za składowanie; 
· utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
· opłata za eksploatację/dzierżawę/ sprzętu; 
· odwodnienie wykopów; 

· karczowanie drzew i krzewów w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru; 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy: 
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-S-02205:1998 93.080.10 Drogi samochodowe 
Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN – 77/M-48000 Maszyny i urządzenia do robót drogowych. 
Podział, określenia, symbole i klasyfikacje. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B -060050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 
jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 


