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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Renowacja 
kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana  
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych  
w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Zakres robót obejmuje roboty ziemne niezbędne do rozbiórki elementów zwieńczenia 
studni (prace ograniczą się do bezpośredniego rejonu studni i komór poddawanych 
renowacji) oraz roboty ziemne niezbędne do wykonania demontażu pokryw nastudziennych 
– tylko w takich przypadkach, kiedy otwór włazowy nie będzie wystarczający do montażu 
rękawa renowacyjnego (może być to konieczne przy renowacji kanałów o wymiarach od 
800 mm wzwyż). 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych - 
miejscowych, które wystąpią na trasie istniejących kanałów poddawanych renowacji  
a znajdujących się w następujących ulicach: 

 

Lp. Trasa kanału 

1.  
ul. Morelowa  

(od budynku nr 69 do budynku nr 16) 

2.  
ul. Dekoracyjna 

(od ul. Trasa Północna do budynku nr 8) 

3.  
ul. Bema i ul. Dworcowa  
od skrzyżowania z ul. Ułańską do skrzyżowania z ul. Staszica z 
wyłączeniem Centrum Przesiadkowego 

4.  
ul. Zachodnia  

(od budynku nr 1 do ul. Łużyckiej) 

5.  
ul. Kraljevska 

(od ul. Węgierskiej do ul. Wyszyńskiego) 

6.  
ul. Zawadzkiego – „Zośki”  

(od budynku nr 46 do budynku nr 20) 

7.  
ul. Zacisze do kolektora Ø 2500 (od komory ul. Wyszyńskiego do komory 
na kolektorze Ø 2500) 

8.  

Plac Powstańców Wielkopolskich – ul. Węglowa  
(Plac Powstańców Wielkopolskich – al. Wojska Polskiego – ul. Zamkowa – 
ul. Młyńska  – pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Jelenią – ul. Lisia – ul. 
Składowa – ul. Węglowa) 
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9.  

ul. Reja – al. Wojska Polskiego – ul. Młyńska  

(od  al. Wojska Polskiego – ul. Przy Gazowni – ul. Zamkowa – do ul. 
Młyńskiej) 

 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
- wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką na odkładzie, 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
- wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 

powierzchni terenu, 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
oraz prace towarzyszące: 
- inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót (dokumentacja  

do celu przywracania terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z p. 5.1.1.), 
- usunięcie zieleni i odtworzenie zieleni (jeśli występuje),  
- zdjęcie humusu (jeśli występuje), przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 

rozłożenie humusu po wykonaniu zasypki, 
- przy wykonywaniu zasypki – przesianie gruntu do zasypki lub wymiana gruntu 

(przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokół przewodów i studni lub 
zakup i przywóz materiału zamiennego); zagęszczenie gruntu, 

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 
samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania w odległości od 
terenu budowy nie większej niż: 12 km, opłata za składowanie na wysypisku, 

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 
realizacji robót, 

- wszystkie prace związane z zabezpieczeniem obiektów istniejących przed skutkami 
wykonania robót ziemnych i ich naprawą w przypadku powstania uszkodzeń, 

- wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami 
wykonywanymi, 

- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i związane  
z tym utrzymanie wykopów w stanie suchym,  

- oczyszczenie, uporządkowanie i odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i ST-00 – Wymagania Ogólne. 
Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 
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Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 
Średnia 
gęstość 
w stanie 

naturalnym 
 

Przeciętne 
spulchnienie 

po odspojeniu 
w % od 

pierwotnej 
objętości 

kN/m3 t/m3 

1 2 3 4 5 
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I 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

1,6 
1,2 
1,0 
1,2 

5-15 
5-15 
20-30 
15-25 

II 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, py ł i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 

 
12,7 

 
10,8 
16,7 

 
16,7 

1,7 
1,8 

 
1,3 

 
1,1 
1,7 

 
1,7 

15-25 
15-25 

 
15-25 

 
20-30 
15-25 

 
15-25 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 
mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 

 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 

 
1,8 

 
2,0 

 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 

20-30 
20-30 
20-30 
20-30 

 
20-30 

 
20-30 

 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 

IV 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 

 
 

20,6 
20,6 

 
16,7 
19,6 
19,6 

1,9 
2,0 

 
 

2,1 
2,1 

 
1,7 
2,0 
2,0 

25-35 
25-35 

 
 

25-35 
25-35 

 
25-35 
25-35 
25-35 

 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 
w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny 
 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 

 
17,7 

 
17,7 

 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

1,5 
2,0 
2,1 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,6 
2,3 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

35-45 
35-45 
35-45 

 
35-45 
35-45 
35-45 

 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 

VI 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 

30-45 
45-50 
30-45 
45-50 
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Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII 

Łupek piaszczysto-wapnisty  
Piaskowiec ilast-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 

 
23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
2,4 

 
2,4 
2,9 
2,4 

45-50 
45-50 
45-50 

 
45-50 
45-50 
45-50 

VIII 

Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o soiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,6 
 

2,6 
 

2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty 
I rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt  
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 

 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 

 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST  
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania 
Ogólne.  
Wykonawca sam znajdzie miejsce tymczasowego składowania gruntu z wykopów  
i poniesie koszty związane ze składowaniem.  
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na tymczasowym odkładzie (na zasypkę),  

 grunt do zasypania w tzw. „strefie ochronnej” wokół przewodów i studni, uzyskany 
poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub zakupiony piasek do 
wymiany gruntu nieprzydatnego, 

 szalunki. 
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3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą głównie ręcznie  
a tam, gdzie to będzie możliwe, przy użyciu sprzętu mechanicznego: 

 koparka z osprzętem przedsiębiernym lub podsiębiernym lub chwytakowym, 

 spycharka, 

 ładowarka,  

 zagęszczarka wibracyjna,  

 urządzenie do montażu i demontażu szalunków, 
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Programie zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Przy wykonywaniu wykopów punktowych (naprawczych) w razie wystąpienia wód 
gruntowych zastosować: 

- zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 

- pompę z agregatem prądotwórczym. 
 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy 
wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne należy wykonywać Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera. 
Roboty ziemne będą prowadzone w następujących przypadkach: 

- w miejscach remontu studni kanalizacyjnych i komór, wyłącznie w przypadku 
wymiany zwieńczenia studni, 

- przy wprowadzeniu do kanału materiałów renowacyjnych – rękawów, których nie 
uda się zamontować poprzez włazy do studni. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca, przy udziale Inżyniera, sporządzi 
dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu i przekaże ją Inżynierowi  
(jeśli dokumentacja nie była sporządzona wcześniej, przed rozbiórką nawierzchni). 
Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiać wszystkie te szczegóły stanu 
zagospodarowania terenu, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego.  
Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiać także wyniki oględzin pobliskich 
obiektów i powinna opisywać zauważone rysy i pęknięcia występujące w konstrukcji tych 
obiektów. Powinna ona zawierać także możliwie największą ilość informacji na temat 
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli okaże się to konieczne, 
Inżynier poleci wykonanie i załączenie do dokumentacji zdjęć lub nagrań wideo, 
przedstawiających istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne 
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby Wykonawca poczyni 
pisemne porozumienia z właścicielami i użytkownikami terenu, a ich kopie dostarczy 
Inżynierowi. 
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Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących uzbrojenia 
podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną 
odsłonięte w miarę postępu prac. 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić 
poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac  
i potrzebie zapewnienia nadzoru z ich strony.  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych robót ziemnych,  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie.  
Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi 
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, 
taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew  
i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących przeszkód, itp., osuszenie  
i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku konieczności wykonania karczowania 
krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy wywieźć ścięte krzaki i poszycie  
z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na składowanie ściętych krzaków  
i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno  
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów,  

 usunąć z pasa roboczego ziemię urodzajną (jeśli występuje) i zmagazynować do czasu 
wykonywania robót odtworzeniowych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia 
humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót 
ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty lub 
w innym miejscu wskazanym w specyfikacji (jeśli nie jest przewidziane odtworzenie 
terenu). 

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.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić charakter gruntu i jego przydatność do zasypki. 
Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

 

5.1.2. Wykonanie robót ziemnych i odkład urobku 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać 
przejazdy i przejścia dla pieszych. 
Wykopy wykonać mechaniczne lub ręczne, w zależności od miejscowych warunków. 
Wykop powinien być wykonany do głębokości ustalonej w Dokumentacji Projektowej  
w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania robót renowacyjnych. W rejonie studni, 
w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne wykonywać ręcznie.  
Ze względu na miejsce prowadzenia robót należy przewidzieć, że większość urobku będzie 
wywożona poza strefę prowadzenia Robót na tymczasowy odkład. 
Odkład urobku może być wykonywany w granicach pasa drogowego tylko wówczas, kiedy 
jest dozwolone w decyzji na zajęcie pasa drogowego.  
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Jeśli odkład urobku dozwolony jest przy wykopie, to powinien być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

 

5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania obiektów (studni i kanałów poddawanych renowacji) należy wykorzystać 
grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów,  
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Grunty 
nadające się do zasypki należy dowieźć z miejsca tymczasowego odkładu lub przemieścić 
z odkładu. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na 
podsypkę. Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, 
symbole literowe i jednostki miar (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych 
niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego  
do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek. 
Przestrzeń wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrębie obsypki przewodu rurowego  
(na wysokość zalecaną przez producenta rur, jednak nie mniej niż 30 cm ponad sklepienie 
przewodu po zagęszczeniu) oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości studni, 
należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni zagęszczając  
go warstwami do Is≥0,95. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek 
pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach 
dokonać wymiany gruntu. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na 
podsypkę. Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, 
symbole literowe i jednostki miar (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych 
niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego  
do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem  
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia  
do Is≥0,95. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go pod ulicami  
do stopnia zagęszczenia określonego przez zarządcę drogi (niezbędnego do odtworzenia 
nawierzchni drogowej); jeśli nie wskazano inaczej, to do Is≥0,95 i do Is≥0,90 pod terenami 
zielonymi. W strefie obsypki grunt należy zagęszczać ręcznie względnie używać lekkich 
zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować 
dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studni  
nie powinna być większa niż 15 cm. 
Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej 
wilgotności gruntu. 
W przypadku zasypywania rurociągów podczas wykonywania zasypki należy jednocześnie 
prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania ścian 
wykopów. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami  
z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zasypanie pozostałej części wykopów wykonać za pomocą gruntu rodzimego,  
o ile maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza 30 mm.  
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studni. 
Stopień zagęszczenia zasypki w przypadku rurociągów układanych pod ciągami pieszo-
jezdnymi tak jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubości ok.0,5m nad 
układanymi w ciągach ulic rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is≥0,95. 
Zagęszczenie zasypki wykonać warstwami o grubości nie większej niż 20cm. Do zasypania 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
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nie używać dużych kamieni ani głazów narzutowych. Do wykonania górnej warstwy zasypki 
o grubości do 0,8m (głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami układanymi pod 
ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. 
 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

Przy wykonaniu robót należy kontrolować: 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 
bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m. 
Przed wymianą elementów studni (zwieńczenie studni) wykonać wykop w zakresie 
niezbędnym do wymiany zwieńczenia. 
Przy montażu rękawa renowacyjnego, kiedy otwór włazowy nie będzie wystarczający do 
wprowadzenia rękawa do istniejącego kanału (renowacja kanałów o wymiarach od 800 mm 
wzwyż) wykonać wykop w zakresie niezbędnym do demontażu pokryw nastudziennych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.  

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Sprawdzeniu podlega w szczególności: 

 zgodność z Dokumentacją Projektową, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 zasypka wykopu, 

 badanie stopnia zagęszczenia.  

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót nie będzie stosowany. 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana  
w Wykazie Cen.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Ogólne warunki wykonania  
i odbioru robót budowlanych”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny 
Ryczałtowej (Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  
Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu 
wszelkich prac objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane na 
podstawie wskaźnika postępu. Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu 
Cen nie zostaną poświadczone przez Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie 
zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 
 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego 
elementu w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie 
elementów dotyczących robót podstawowych. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-B-02481:1998 

 
Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar 

PN-EN 1997-2:2009 
 

Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 
2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 1997-1:2008 
 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: 
Zasady ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Ścianki szczelne. 
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10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 


