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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w ramach zadania pt. „Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną 
działek budowlanych w Starej Kuźni” . 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.: 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
2. Przykanalików 
3. Sieci wodociągowej 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jako cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze           
i towarzyszące występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową sieci 
kanalizacyjnych wraz z budowlami  na w/w zadaniu.  
Rodzaje wykonywanych robót ziemnych: 

a) tymczasowe usuniecie warstwy humusu. 
b) mechaniczne wykonanie wykopów koparkami 
c) ręczne wykonanie wykopów.  
d) wywóz części urobku do czasowego składowania na odległość do 5 km. 
e) wywóz części urobku nie nadającego się do zasypania na odległość do 5 km. 
f) dowóz ziemi  do zasypów z  odległość 5 km. 
g) umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi lub stalowymi ściankami rozporowymi , 
h) wpłukiwanie  igłofiltrów i pompowanie wody pompami samozasysającymi w ramach 

odwodnienia wykopów.  
i) mechaniczne zasypywanie wykopów z częściowym przywozem urobku i zagęszczeniem. 
j) mechaniczne zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
k) ręczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

  
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR), ST 
00 „Wymagania ogólne”, ponadto określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji 
oznaczają :   
wykop  -  dół  szeroko-  i  wąskoprzestrzenne   liniowy  dla  fundamentów  lub  dla   urządzeń   
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
wykop liniowy – Wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długość 
wykop wąskoprzestrzenny -  wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,5 m  i o długości 
powyŜej 1,5 m 
głębokość wykopu -  odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej 
wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m 
wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 
wykop głęboki -  wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów 
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odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
podłoŜe – cześć konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką.   
obsypka – warstwa ochronna przewodu grubości 30 cm ponad wierzch rury,  
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopów,  
plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych , 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej, 
rozplantowanie ( odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) – jest to mechaniczne lub ręczne 
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

ls = 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-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu                       
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3), 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. pkt  1.5, 1.5.1 do 1.5.11.   

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a)  grunt z wykopu-do zasypania wykopów 
b)  grunt z dokopu – w przypadku niewystarczającej ilości gruntu z wykopu kwalifikującego się do 
        zasypania wykopu 

     c)    materiał na podłoŜa – piasek lub grunt piaszczysty  miejscowy lub dowozu 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami warunków 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła  pozyskiwania  materiałów (podłoŜa, obsypki) 
oraz odpowiednie świadectwa badań , dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania                           
w budownictwie  i próbki do zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami 
PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę w maksymalnym 
stopniu wykorzystane do zasypki  (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Grunt z wykopu nie kwalifikujący się do zasypania rurociągów naleŜy odwieź na miejsce składowania 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.   

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosować sprzęt 
sprawny technicznie i jedynie taki, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość                             
i środowisko wykonywanych robót . 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do : 



- Specyfikacje Techniczne - ST. 02 – Roboty ziemne 
 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni” 5

- odspajania,  wydobywania i przemieszczania gruntu ( koparki, ładowarki, spycharki, 
narzędzia mechaniczne) 

- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- zagęszczania ( zagęszczarki mechaniczne, ubijaki, płyty wibracyjne)  

Konkretny typ sprzętu i jego istotne parametry techniczne powinny być zgodne z PZJ i projektem 
organizacji robót   zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Wybór środków transportowych dostosować do kategorii gruntu, objętości, załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne  zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne pkt. 5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość  i zgodność                   
z dokumentacja projektową  i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót  oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 

a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energie elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków.  
g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne).  
h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
     Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcie humusu, wykopy z ich odwodnieniem                                  
i umocnieniami, zasypy) związane z budową : 

• kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
• studni na kolektorach i przykanalikach.  
• sieci wodociągowej 
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5.4.     Warunki techniczne wykonania robót 
 
5.4.1. Prace geodezyjne 
 
Warunki techniczne wykonania  robót pomiarowych  i prac geodezyjnych zostały określone                        
w specyfikacji ST 01 „Roboty pomiarowe i prace geodezyjne". Prace geodezyjne związane                       
z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie. obrysy, krawędzie, 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

a) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
b) wykonywanie  w  czasie   realizacji   robót  pomiarów   inwentaryzacyjnych   urządzeń                       

i  elementów zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne                   
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej 
ze sprawozdaniem technicznym naleŜy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
 
5.4.2. Warunki gruntowo-wodne 
 
W trasach projektowanych robót stwierdzono następujące warstwy gruntów: 
Warstwa I    0 ÷ 0,20 m  gleba  
Warstwa II  0,20 ÷ 2,40 piaski średnie i Ŝwir 
Warstwa III  2,40 ÷ 3,00 piasek gruboziarnisty i Ŝwir  
Zwierciadło wody układa się średnio  poniŜej 3,0 m od poziomu terenu. 
Na głębokości układania i występują korzystne warunki do bezpośredniego posadowienia. 
Warunki gruntowe w obszarze projektowanych robót zaliczono do prostych tj. do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 
5.4.3. Zdjęcie warstwy humusu 
 
Humus przeznaczony do zdjęcia naleŜy mechanicznie zgarniać na odklad za pomocą koparki. Zdjęcie 
humusu przewiduje się tylko w pasie robót ziemnych. Po wykonaniu zasypania wykopów humus 
naleŜy rozplantować na przyległym terenie  w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacja Projektową, w zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości pryzmowania humusu. 
 

5.4.4. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
 
Nie przewiduje się odwodnienia wykopów na czas budowy.  
 
5.4.5. Wykopy 
 
Wykopy dla wykonania  kolektorów i obiektów na sieci kanalizacyjnej sanitarnej zaprojektowano jako 
wykopy wąskoprzestrzenne pionowe o szerokości 1,10 m – dla kanalizacji grawitacyjnej oraz 1,0 dla 
wodociągu z   umocnieniem ścian wykopu  za pomocą wyprasek stalowych wraz z rozparciem lub 
innych stalowych ścian rozporowych.  
Zgodnie z załoŜeniami dokumentacji projektowej przyjmuje się w „Przedmiarze” wykonanie 
wykopów sposobem ręcznym 30% i  mechanicznym 70 %  na odkład. Szczegółowe dyspozycje 
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dotyczące parametrów wykopów na poszczególnych odcinkach kanalizacji sanitarnej przedstawiono                          
w części rysunkowej  dokumentacji projektowej. 
Uwaga: 
Procentowy udział poszczególnych sposobów wykonania wykopów  podane są szacunkowo - jedynie 
jako wskazówki dla Wykonawcy dla potrzeb wyceny pozycji Przedmiaru Robót.  
 
Umocnienie wykopów 
 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

a) Dostarczenie   materiałów   i   przygotowanie   elementów   obudowy   z   przycięciem   
materiałów   do potrzebnych wymiarów.  

b) Wyrównanie ścian wykopu.  
c) Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami lub 

innym rodzajem stalowych  zabezpieczeń  ścian wykopu.   
d) Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.  
e) Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 
 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
 
W przypadku wystąpienia zagraŜających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) naleŜy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze   względów   bezpieczeństwa   zabezpieczyć   obszar   zagroŜony   ruchami   
gruntu   przed dostępem ludzi,  

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułoŜenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego Ŝwiru), 

c) zawiadomić Inspektora Nadzoru, celem ustalenia środków zaradczych dla usunięcia 
zagroŜenia. 

 
5.4.6.    PodłoŜe, zasypka i zagęszczenie 
 
PoniewaŜ w poziomie posadowienia kolektorów występują grunty luźne w postaci piasków średnich, 
piasków drobnych i Ŝwirów  podłoŜem pod rurociągi moŜe być grunt rodzimy. RównieŜ zasypkę 
rurociągów moŜna wykonać gruntem pozyskanym z wykopów ( piasek średni, gruby i Ŝwir). 
Po ułoŜenie przewodu w odwodnionym wykopie naleŜy starannie zagęścić obsypkę z piasku średniego 
z obu stron rury warstwami co 5 – 10 cm ubijakami ręcznymi, taką zagęszczoną obsypkę wykonać 30 
cm ponad wierzch rury. Zasypkę dalszego wykopu ponad warstwę ochronną /obsypkę/ moŜna 
wykonać z gruntu miejscowego. 
Dla zasypki wykopów naleŜy uzyskać odpowiedni wskaźnik zagęszczenia : 

• Is 1,0     -   dla głębokości do 0,2 m poniŜej powierzchni robót ziemnych, 
• Is 0,97  - dla głębokości z zakresu: od większej niŜ 0,2 m poniŜej powierzchni robót 

ziemnych, do mniejszej bądź równej 1,2 m poniŜej powierzchni robót ziemnych, 
• Is 0,95   -  dla głębokości z zakresu: od większej niŜ 1,2 m poniŜej powierzchni robót 

ziemnych, do gruntu rodzimego. 
Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalna Wn zbliŜoną do optymalnej WOPT , określonej według normalnej 
metody Proctora. Zaleca się aby: 

a) dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

a) dla pospółek, Ŝwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt przy czym górna granica 
wilgotności zaleŜy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

b) dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych. grunt naleŜy polewać 
moŜliwie duŜą ilością wody. 
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W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułoŜona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości wykopu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie  odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Uwagę naleŜy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiąków  wodnych,  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego : 
- pomiarów  szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna, rzędnych powierzchni wykopu, 

pochylenia skarp i  równości powierzchni wykopu – dokonuje się taśmą, szablonem, łatą                 
o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem w odstępach co 20 m 

- pomiar spadku podłuŜnego powierzchni wykopu – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych.     

6.3. Badania do odbioru 

      -     Szerokość wykopu  nie moŜe  róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +_ 10 cm, 

- rzędne wykopu ziemnego nie mogą się róŜnić od rzędnych projektowych  
- pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 

pochylenia wyraŜonego tangensem kąta, 
- nierówność skarp nie mogą przekraczać +_ 10 cm, 

6.4     Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu przeprowadzić zgodnie z normą BN-77/8931-12 
Badania naleŜy przeprowadzić w miejscach odległych od siebie nie większych niŜ 50m. Wskaźnik 
zagęszczenia w zasypach rurociągów powinien odpowiadać wskaźnikom Is określonym w pkt. 5.4.6 
nin. Specyfikacji. 
Pobieranie próbek gruntu do badania naleŜy przeprowadzić zgodnie z normą PN-74/B-04452. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujętych w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 

1) objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów (przekroje   poprzeczne,   profile   podłuŜne   wykopów   i   nasypów)   w   m3   
gruntu   rodzimego   lub zagęszczonego,  

2) objętości wykopów tymczasowych naleŜy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 
zgodnie z niŜej podanymi zasadami: 

a) pochylenie skarp wykopów przyjmować naleŜy w zaleŜności od kategorii gruntu i tak dla 
gruntu kategorii I – II -1:1, a dla gruntu kategorii III - IV -1:0,6, 

b) wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych naleŜy przyjmować jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

c) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) naleŜy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,60m                
w kierunku ścian wykopu. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1m3. -dla: 
•  wykopów wąskoprzestrzennym wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem                

i bez ścian wykopów,  
• zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami, ręczne i mechaniczne,                         

z zagęszczeniem i bez, wraz z ewentualną  wymianą gruntu,  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 'Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając -Inspektorowi 
Nadzoru  do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 

a) sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej w zakresie kompletności  i  uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

a) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową. 
b) sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych,  
c) sprawdzenie zabezpieczenia robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z warunkami umowy naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1 niniejszej ST. 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ; 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych 
robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny  jednostkowe wykonania   robót  lub kwoty ryczałtowe obejmują : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie wykopów, 
- oszalowanie ścian wykopów, 
- wykonanie podłoŜa pod rurociągi, 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

Ceny te obejmują : 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowanie, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty bezpośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe będące podstawą  płatności, mogą być obliczone jako : 
• ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, 

towarzyszących i robót tymczasowych lub 
• ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz tymczasowych określonych                      

w oddzielnych pozycjach kosztorysowych zgodnie  z dokumentacją projektową - 
Przedmiarem robót . 

Wybór wariantu obliczenia ceny jednostkowej do rozliczenia powinien być zaakceptowany przez 
Zamawiającego i być jednolity dla całości robót.  
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1) WTWOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6) PN-B04493             Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
7) Bn-77/8931-12        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8) PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                     

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
9) PN-B-10725 :1997   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
10) PN-EN 1610:2002    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych                    
11) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
12) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanki. 
13) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
14) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
15) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 



- Specyfikacje Techniczne - ST. 02 – Roboty ziemne 
 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni” 11

16) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
17) Roboty ziemne, Warunki techniczne wykonania i odbioru (dotyczy budowli 
       hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
18) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zesz. 9 – COBRTI   

INSTAL 
19) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zesz. 3 –COBRTI 

INSTAL. 
20)  Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 
401)  

21) Ustawa z dnia  19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.   
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
 

oraz inne obowiązujące przepisy i PN (EN-PN) przyjęte przez polskie prawodawstwo. 
 


