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1. . WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w ramach zadania: Budowa wodociągu w miejscowości Rogów. 

 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz obiektów towarzyszących:  

1. Zewnętrzne sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej; 

2. Obiektów podziemnych na sieciach: 
 Hydrantów, 
 Armatury odcinającej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 
Ponadto: 

− Wykopy liniowe wąskoprzestrzenne - wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 
− Wykopy obiektowe wąskoprzestrzenne - wykopy, których powierzchnia jest dostosowana 

do potrzeb obiektu dla którego są wykonywane. 
− Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu. 
− Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
− Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu. 

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 
według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12, [Mg/m3]. 

− Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji 
ściekowej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń . 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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2. 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” w punkcie 2. 

 
2.1. Rodzaje materiałów 

− grunt z wykopów kategorii I-V; 
− grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża; 
− piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jeżeli zajdzie potrzeba, 

wymiany gruntu wg PN-B-11113:1996; 

 
3. 3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  w punkcie 3. 

 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− do odspajania i wydobywania gruntów: zrywarki, koparki, ładowarki, itp., 
− do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki, itp., 
− do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
− do zagęszczania gruntu: walce, ubijaki, płyty wibracyjne, 
− do odwodnienia i zabezpieczenia wykopów (pompy, igłofiltry, szalunki systemowe  

i tradycyjne, ścianki szczelne), itp., 
− konstrukcje podwieszeń elementów uzbrojenia podziemnego (rurociągów, kabli). 

 
4. 4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  w punkcie 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). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - 
odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 
5. 5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  
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Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót oraz odwodnienia na czas 
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z 
Harmonogramem Robót. Będą one uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty 
ziemne. 

Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany 
i zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
wykonywania Robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych 
elementów uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, 
utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia. 

Projekt Wykonawczy przewiduje, że wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych umocnionych. 

Odspojenie oraz odkład i wywóz urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie. Metody wykonania robót ręcznie lub mechanicznie powinna być dostosowane do głębokości 
wykopu, warunków gruntowo-wodnych, istniejącej infrastruktury technicznej, wymagań instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu Wykonawcy. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przy zbliżeniach do istniejących drzew oraz na terenach 
objętych Strefą Ochrony Archeologicznej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 
− warstwa gruntu o grubości 10-20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów; 
− w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 20 cm poniżej 
projektowanej rzędnej kanału, a potem wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się 
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń. 

Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek powinien być składowany tylko po jednej stronie wykopu, 
w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
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Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób zasypania wykopu (układanie poszczególnych warstw w 
wykopie) powinien odtworzyć pierwotny układ warstw gruntowych. W związku z powyższym, konieczna jest 
wcześniejsza segregacja odspojonego urobku i jego magazynowanie na składowisku. 

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 wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, odpowiednie służby i instytucje. Na 
głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy 
bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

− Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy 
obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w 
szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm 
ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 
m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu;  

− Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne; 

− Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać.  

− Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno 
być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie nie 
przekraczającym 20,0 m. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. 

Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty 
zostaną zakończone, oprócz złączy na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny 
być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne 
starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać 
zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być piasek z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości minimalnej 95% wg 
Proctor’a. 

Niezależnie od materiału rur, ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu 
umocnienia wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

− Obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej 
części wykopu; 

− Zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia w jej obrębie; 
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− Po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie w jej obrębie, 
zgęścić itd. 

Materiał zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi 
spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. 

Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
− etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 
− etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń, 
− etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i 

rozbiórką umocnień ścian wykopu. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie głębszymi niż 20 
cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Pod ulicami i drogami wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się 
w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Uwaga: zasypkę wykopów po ukończeniu robót kanalizacyjnych i wodociągowych prowadzonych 
w pasie drogowym należy wykonać do wysokości spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni. 

Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu.  

Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach ociepleń przy dodatnich 
temperaturach. W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienić na łatwo zagęszczany, np. 
piaszczysto-żwirowy.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami 
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót 
na miejsce zasypania. 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 
odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska: 
− pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi 

jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 
− aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły ważność a były 

podstawą do wydania WZiZT. 
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Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa 
własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych 
odpadów. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty 
i poinformować Inspektora nadzoru. 

 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zasyp wykopów należy wykonać gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodą i 
zagęszczaniem do uzyskania odpowiedniego współczynnika zagęszczenia. Współczynnik zagęszczenia 
gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż: 

Is = 1,0 - dla jezdni bitumicznych; 

Is ≥ 0,98 - dla chodników; 

Is ≥ 0,97 - dla jezdni gruntowych. 

Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

 
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 kanalizacji. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód 
z wykopu. 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 odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. 

Odwodnienie wykopów pod kolektory należy wykonywać za pomocą drenażu ułożonego na dnie wykopu lub 
za pomocą igłofiltrów lub igło studni w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Ciąg drenarski w wykopie 
zakończyć studnią zbiorczą z pompą, z której wody zostaną odpompowane do instalacji odprowadzającej. 

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 
w trakcie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów jest robotą tymczasową wykonaną zgodnie z przyjętą 
technologią przez Wykonawcę. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów 
i uzyska odpowiednie pozwolenia.  

Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło 
do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 

Podczas wykonywania czynności odwadniających podstawa wykopu musi pozostać sucha. Roboty w rodzaju 
betonowania lub instalacji rur będą mogły być przeprowadzane jedynie w wykopach suchych. 

W razie wystąpienia zjawiska „kurzawki” i upłynniania się piasków Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru i Projektantem uzgodnią sposób rozwiązaniu technicznego wzmocnienia podłoża pod kolektorem w tym 
miejscu.  
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5.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszeniem na całej 
długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji 
Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronną z polietylenu. 
Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury 
ochronne o długości przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być 
wentylowane. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych 
na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

 
6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 
6. 

 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów.  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
− sprawdzenie jakości umocnienia, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
− dokładność wykonania wykopów, 
− wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
− zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 
6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

Zakres badań i pomiarów: 
− Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 m 

w miejscach, które budzą wątpliwości. 
− Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 

w punktach wątpliwych. 
− Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20 cm lub 10 cm poniżej rur, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową), 
− Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ), 
− Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 
− Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
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warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

− Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480.  

− Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, 
rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna - szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

Spadek podłużny dna - spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 

Grubość warstwy podsypki - grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 cm. 

Grubość obsypki z piasku - grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 

Zagęszczenie gruntu – zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji 
Technicznych. 

 
7. 7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt.7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny 
po wykonaniu robót rozbiórkowych i odhumusowaniu (jeżeli występuje). 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Koszt robót związanych wykonaniem robót ziemnych należy ująć w kosztach robót podstawowych 
wymienionych w przedmiarze robót.   
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Koszt 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
• opracowanie projektów dla robót tymczasowych, 
• dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 
• szalowanie wykopów, 
• wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, 
• wykonanie przekopów kontrolnych, 
• wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 
• zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
• wykonanie wykopu wraz z kosztami tymczasowego składowania gruntu oraz kosztami 

usunięcia z placu budowy i zdeponowania na składowisku stałym nadmiaru gruntu, 
• profilowanie dna wykopu i skarp, 
• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie 

robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
• wymiana gruntu, 
• zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych. 
 

8. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 
2. BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
4. PN-88/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
7. PN-93/B-12042  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów 

hydraulicznych -hydrologicznych 
8. PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 
9. PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 
10. PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 
11. PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze 

 
 


