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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, rozbiórkowych i odtworzeniowych dla budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, energetycznej - oświetlenie. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 
i realizacji zadania pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetlenia dla zadania pod nazwą „uzbrojenie działek pod 
zabudowę mieszkalną ul. Klonowa w Baborowie„ 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych, 
rozbiórkowych i odtworzeniowych w czasie prac  związanych z budową ww. sieci i obejmują:  
- wykopy ręczne i mechaniczne w gruntach kategorii I-IV, 
- podsypka piaskowa rurociągów, 
- obsypka piaskiem rurociągów, 
- zabezpieczenie ścian wykopów, 
- zasypanie wykopów 
- odtworzenie nawierzchni  
- odtworzenie terenów zielonych 
 

1.3 Określenia podstawowe 

Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m 
i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od 
1,50m. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub 
ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
wykopie. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu 
lub odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi 
urodzajnej lub warstw drogowych – robót rozbiórkowych na drogach. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 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 zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
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Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 

Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 
zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu 
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy do zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę 
i wstępną zasypkę. 
Podsypka 
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypką 
Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna (warstwa ochronna)- warstwa wypełniającego materiału gruntowego 30 cm ponad 
wierch rury 

Zasypka główna - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

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-88/B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
[Mg/m3]. 

 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.3 

2 MATERIAŁY  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
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Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów 
jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. 
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-81/B-03020. 
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować 
niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

3 SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu, np.: 
 koparko-spycharka kołowa 0,15m3  
 koparka kołowa  0,15÷0,6m3; 
 minikoparka 0,06÷0,10 m3 
 ładowarka; 
 spycharka kołowa do 75 i 100kM; 
 samochód samowyładowczy do 5÷10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t; 
 ubijak spalinowy 200kg, zagęszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy. 
 Inny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku 
na oś do 5÷10 ton. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne” . 

5.1 Warunki prowadzenia robót 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki 
istniejącego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego.  

Ocena stanu technicznego budynków. W ramach ceny, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca 
sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu 
technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań.  
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Roboty ziemne 
Na odcinku sieci roboty wykonać metodą rozkopu, w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych i 
zabezpieczonych. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, 
 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie 

w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 

 urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 
 wykonać przekopy kontrolne. 
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. Dokładne położenie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych bez użycia sprzętu 
mechanicznego. 
Rury układane będą w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości 1,0 m, z zabezpieczeniem jego 
ścian. Obudowę ścian należy wykonywać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, przy czym 
przestrzeń czasowo niezabezpieczona nie powinna przekraczać 0,5 m. Wykop należy zabezpieczyć 
przed napływającą wodą opadową poprzez wykonanie obudowy ścian wykopu wystającej min.15 cm 
ponad przylegający teren, który należy wyprofilować tak, aby zapewnić odpływ wody poza pas terenu 
przylegającego do wykopu. W projekcie przyjęto wykonanie wykopów zarówno w sposób 
mechaniczny jak i ręczny. W sposób ręczny wykonywane będą wykopy w odległości 2,0 m przed i za 
kolidującym uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m licząc od skrajnego kabla do zasięgu pracy koparki, po 
obu stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem naziemnym. Wykopy pod 
przewody rurociągowe należy wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
rurociągowego. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 20 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. 
Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-86/B-02480. Poziom podłoża musi być tak 
wykonany by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Obsypka przewodu musi 
być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej 
wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał 
do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić pospółką. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu, aby nie uszkodzić rur. Aby uniknąć osiadania gruntu 
pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku 
Wp>55). Zasypanie wykopów gruntem zagęszczanym G1, zagęszczając warstwami do osiągnięcia 
modułu sprężystości Ep=120 MPa i wskaźnika zagęszczenia 0,98. 
Obsypka rur w wykopach będzie wykonana: 
 zagęszczonym piaskiem – do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, zagęszczenie ID = 0,98, 
 pospółką do całkowitego zasypania wykopu - pospółka zagęszczona warstwami co 40 cm, 

zagęszczenie ID = 0,98. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności i zagęszczeniu warstwą piasku, należy ułożyć, 30 cm nad rurą, 
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taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładka metalową. Końcówki wkładki 
metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. armatury. 
Ze względu na brak wody gruntowej na całej długości sieci, nie zachodzi potrzeba odwodnienia 
wykopów. Jednakże technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. W przypadku wystąpienia ulewnych deszczy, wykopy 
należy odwadniać powierzchniowo. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, Wykonawca zabezpieczy miejsca wykonywania Robót. 
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. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabudowę ścian i uszczelnienie styków [chyba, że 
dokumentacja projektowa stanowi inaczej]. Zabudowę ścian należy prowadzić w miarę ich głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie, pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. 
Po wykonaniu wykopu natychmiast przystąpić do robót montażowych tak, aby nie dopuścić do 
przedostania się tam wód opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoża. 
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. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania 
terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 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.  
Wykonawca naprawi ewentualne zniszczenia spowodowane swoim sprzętem. 
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. 
Miejsca składowania nadmiaru gruntu określa Wykonawca i uzyskuje stosowne pozwolenia 
oraz ponosi opłaty i koszty składowania. Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru okazuje 
stosowne dokumenty potwierdzające składowanie gruntu w sposób przewidziany prawem. 
W przypadku stwierdzenia składowania przez Wykonawcę gruntu w miejscu niedozwolonym lub 
w sposób niezgody z przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie grunt złożony 
w miejscu nieprawidłowym oraz poniesie koszty przewozu na odpowiednie miejsce lub składowisko. 
Wzrost kosztów transportu ponad wartości przyjęte przez Wykonawcę w ofercie w cenach 
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jednostkowych wynikający ze zmiany miejsca składowania nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  
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 oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych 
do wykonania Robót. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043, gatunek I bez zanieczyszczeń 
organicznych, grubość warstwy podsypki i obsypki określa dokumentacja  
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów 
i urządzeń towarzyszących. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30m. 
Zasypanie rurociągu przeprowadza się w dwóch etapach,  
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury  (obsypka); 
etap II - zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór 
ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się pospółką. Zasypuje się warstwami 0,2 
m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian. Zasypanie wykopów 
należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów. 
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony 
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  

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 nieoznaczone wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, 
należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 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-10736:1999. 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;  

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

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST-00 „ Wymagania ogólne”, sprawdzenie 
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wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 
dokumentacji projektowej. 

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, 
 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
 wykonanie i grubość wykonanej warstwy zasypki, 
 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
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. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 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. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 
zanikające. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Uwaga: Wykonawcę obowiązywać będą przepisy aktualne na dzień ich stosowania. 


