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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla zadania :   "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa dla Pokoju ulice : Brzeska, 
Kościelna, Skośna, Podleśna . 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania ł Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto: 

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
• nasypy - uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu           

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąŜa wykonawcę, 
• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 
do 50 m 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru:      I s = 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, 
 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               
z postanowieniami Kontraktu. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są : 

• grunt z wykopu - do wykonania nasypów.  
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty 
z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora  Nadzoru. 

• grunt z  dokopu  kategorii I - III  
Przydatność materiałów do zasypki wykopów naleŜy określić po wykonaniu następujących badań : 

• wskaźnik róŜnoziarnistości > 5, 
• wskaźnik piaskowy > 35, 
• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
 i poleceniami Inspektora  Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 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. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie  
      i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru, sprzęt : 

• koparka samobieŜna- 0, 25 ÷  0,60 m3,   
• spycharka gąsienicowa - 55 ÷ 150 kM, 
• równiarka samobieŜna - 10 - 16 m3, 
• walec samojezdny, wibracyjny, 
• płyta wibracyjna, samobieŜna. 
• kafar gąsienicowy 2 - 3 Mg, 
• Ŝuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 
• wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 
• zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru środki transportu : 

• samochód dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg, 
• samochód cięŜarowy, samowyładowczy 5 - 20 Mg, 
• samochód cięŜarowy, skrzyniowy 5 - 20 Mg. 

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. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN  
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych 
f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię 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 
i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem 

  i umocnieniami, zasypy, nasypy, podsypki)  związane z budową kanalizacji sanitarnej 
b) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcie humusu, niwelacja terenu, nasypy, wykopy, 

podsypki) związane z budową przepompowni ścieków.  
c) Budowa nasypów. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. 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 roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie, obrysy, krawędzie, 

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

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, 
osiadania itp., 

e) 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. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym naleŜy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

5.4.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie pr zed dopływem wód 
Na trasie projektowanych rurociągów kanalizacyjnych pod warstwą gleby oraz lokalnie gruntu 
nasypowego  występują przewaŜnie piaski o zróŜnicowanym uziarnieniu, lokalnie z domieszką 
Ŝwiru i otoczaków lub z przewarstwieniem piasków zaglinionych.  
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Występowanie wody gruntowej stwierdzono w rejonie  lokalnych cieków.  
Woda ta zalegała na głębokości 1,4 ÷2,0 m p.p.t..  
Dla wykopów wykonywanych w gruntach spoistych, w których zalega woda gruntowa przewidziano 
odwodnienie powierzchniowe. Woda odpompowywana będzie ze studzienek zbiorczych, z PE φ 500 mm 
usytuowanych w dnie wykopu.  
Dla wykopów wykonywanych w gruntach  sypkich, w których zalega woda gruntowa projektuje się 
odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów o rozstawie igieł  średnio, co 1,0 m. Średnica igłofiltrów 50 mm. 
Pompowanie wody za pomocą pomp z przystawką samozasysająca, z napędem spalinowym lub 
elektrycznym. 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.4.3. Wykopy 
Wykonanie wykopów  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt.  
W wykopach fundamentowych i liniowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąŜszości 
0,3 ÷ 0,6 m (w zaleŜności od rodzaju gruntu), naleŜy usunąć z duŜą ostroŜnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wraŜliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę naleŜy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu naleŜy zagęścić. 
Wszystkie obmiary dla obniŜenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 
 
Umocnienie wykopów 

• Roboty naleŜy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW                 
z 19. 12. 1966 r. ), 

• Brusy do wbijania naleŜy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane 
i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 
sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości 
brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy 
wbijaniu, 

• Elementy kierujące, słuŜące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane                
w postaci pali o średnicy 2 0 - 2 8 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach                  
w odstępach nie mniejszych od 20 m, 

• Kleszcze naleŜy zakładać w dwu poziomach o róŜnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian           
o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niŜszych. Kleszcze załoŜone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo              
w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułoŜonym wzdłuŜ ściany. Wbijanie 
wykonuje się elementami złoŜonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 
elementów na Ŝądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem naleŜy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. 
Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  

 
 



  CZĘŚĆ 3 - Specyfikacje Techniczne - ST 01.00 – Roboty  ziemne                                                                   - 22 -                            

Projekt : Kanalizacja sanitarna  dla Pokoju  ulice : Brzeska, Kościelna, Skośna, Podleśna 

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) naleŜy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 
projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i nie wystąpienia rozerwania 
zamków, 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 
oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek 
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

• Dokumentacja wykonanych robót : dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia ksiąŜki obmiarów, powinien zawierać, co najmniej niŜej 
wymienione dane : 
a) data 
b) odcinek ściany 
c) numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
d) odchylenie, deformacja, ucięcia 
e) połoŜenie końcowe dolnej krawędzi elementu 
f) napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania)  

 
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 projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne naleŜy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
 
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 
l cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ l0 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić Is = 1, 00.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 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. Kontrole i badania laboratoryjne: 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi  Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

• wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ 

• badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie                                            
z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) oś obiektu naleŜy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 
w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych          
w ST lub odpowiednich normach. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące 
właściwości: 

• skład granulometryczny, 
• zawartość części ograniczonych, 
• wilgotność naturalną, wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, 
• granice płynności, 
• kapilarność bierną, 
• wskaźnik piaskowy. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na 
bieŜąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik 
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zagęszczenia gruntu dla kaŜdej warstwy, tak, aby spełnić wymagania podane w ST. 
BieŜąca kontrola Inspektora  Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Laboratorium Inspektora  Nadzoru raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia 
podłoŜa w nasypach dla kaŜdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku 
określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia podłoŜa gruntowego 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych                         
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora  
Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
 
Zasady szczegółowe : 

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

• objętości kosztorysowe 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 - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 
b) wymiary dna wykopów o skarpach pochyłych naleŜy przyjmować jako równe wymiarom  rzutu  

rurociągu powiększonym  o  0, 20  m z kaŜdej strony  rurociągu. 
c) wymiary dna wykopów dla rurociągów o ścianach pionowych (umocnionych) naleŜy przyjmować 

jako równe wymiarom  rzutu  rurociągu powiększonym  o 0, 40  m w kierunku ścian wykopu. 
d) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) naleŜy 

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów  powiększonym o 0, 50  m  w kierunku ścian 
wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “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 Kontraktu 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, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne" 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1. 3. niniejszej ST. 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje : 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  
b) obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
c) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia terenu robót 
d) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
e) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 
f) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
g) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
h) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 
i) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi, 
j) przygotowanie podłoŜa gruntowego pod roboty 
k) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne) wraz z projektem 

organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
l) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
m) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich czasowe 

odwodnieniem 
n)  wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 
o) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
p) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń  robót 
q) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
r)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy  
s) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenaŜowej                 

i kanalizacyjnej. Wymagania. 
• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
• PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.                                 
świr   i mieszanki.  

• PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
• PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
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• Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

Normy nieobowiązujące :  
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 

                                                                                                     


