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ST-02.00.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, STUDNIA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy przyłącza wodociągowego 
do studni nr 5 i obudowy studni w m. Ryn dz. Nr 42/1, 40/37, 37/1, 37/2, 359. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przyłącza wody z rur PE, stali nierdzewnej, obudowy studni  
 
2.0. MATERIAŁY 
Rury PE100 PN10 SDR 11 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i łączniki. 
Rury ze stali nierdzewnej grubość ścianki od 2,0 – 3,0 mm połączenia spawane i kołnierzowe 
Łączniki (armatura) - do zgrzewania, zaciskowe, kołnierzowe i gwintowane 
Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 
Obudowa studni – szczelna, prefabrykowana w wykonaniu z kręgów żelbetowych Dw=2000 mm z włazem 
metalowym z zamknięciem np. na kłódkę 
Zasuwy i zawory – zgodne z projektem 
 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 00 00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych 
- zgrzewarek 
- spawarek. 
 
4.0. TRANSPORT 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 
sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 



Specyfikacja   -  przyłącze wodociągowe do studni nr 5   

 

 3 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli 
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki układania rurociągu  
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. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być 
wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-83/8836-02 
Wykopy w projektowanych nawierzchniach utwardzonych zagęścić do Wz = 1,00; w zieleńcach (dolne partie) 
Wz = 0,97. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami 
PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie technicznym i ST. 
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania. 

Przewody wykonane z PE mogą być montowane w temperaturze otoczenia między 5 a 30oC. Rury powinny być 
opuszczane do wykopu ręcznie przy użyciu jednej lub dwóch lin. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi 
i nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. 
Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła 
zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez 
przykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona próba szczelności.  
Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub 
wody deszczowej przez zatknięcie dobrze przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i 
próbie szczelności rury powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi 
po ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być 
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą keramzytu.   
Projektowane przyłącze wodociągowe powinno być zamontowana przy użyciu rur PE 100, SDR 11 – patrz 
projekt. Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem. 
Kształtki żeliwne i w wykonaniu ze stali niedrzewnej – połączenia kołnierzowe. Śruby nierdzewne. 
 
5.2. Połączenie elementów rurociągu 
Rury wykonane z PE mogą być łączone elementami z żeliwa, stali lub PE. Główne typy połączeń dające się 
zastosować w przypadku PE to:  
- zgrzewanie na styk (doczołowe) i elektrooporowo, 
- połączenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do rodzaju rury 
- kołnierzowe (z użyciem tulei). 
W przypadku zgrzewania na styk poleca się, aby zgrzewane rury miały tę samą średnicę i grubość ścian; rury są 
układane współosiowo, końce rur są dobrze wyrównane przed zgrzewaniem, temperatura podczas zgrzewania 

mieści się w zakresie 210-220oC; czas usunięcia płyty zgrzewającej jest najkrótszy możliwy ze względu na 
wysoką podatność na utlenianie, ciśnienie zgrzewania podczas nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry 
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zgrzewania, takie jak: ciśnienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania, 
czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia powinny następować precyzyjnie, jak nakazuje 
instrukcja producenta. W przypadku połączeń kołnierzowych, wykorzystane śruby powinny być odporne na 
korozję lub zabezpieczone przeciwko korozji przed użyciem.   
Wszystkie połączenia powinny być szczelne przy ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia 
rur są zawsze podane przez producenta i należy ich precyzyjnie przestrzegać.  
Skrzyżowania przewodów z przeszkodami takimi jak: droga, rów melioracyjny, rzeka, itp. muszą być wykonane 
za zgodą i ustaleniem z właścicielami. Warunki takich konstrukcji obejmują: rodzaj materiału rury ochronnej, 
długość i głębokość skrzyżowania, metoda ochrony wlotu i wylotu komory, itp. Sposób ochrony rur wynika z 
ogólnej praktyki: rura jest wtłoczona pod przeszkodą lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne 
mogą być wykonane ze stali lub PE. Ich średnica powinna pozwolić na umieszczenie wewnątrz rury z kilkoma 
centymetrami wolnej przestrzeni.  
 
5.3. Montaż uzbrojenia przewodów. 
Sposób łączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych złączy i rodzaju 
materiału przewodów. W przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych należy montować całe węzły (armatura i 
wszystkie niezbędne kształtki przejściowe) 
 
5.4. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie 
próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie 
wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając 
do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli 
wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  
 
5.5. Studnia. 
Wykonać studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych o średnicy DW=2000 mm. Studnia z włazami Dw=600 
mm. Elementy prefabrykowane układać przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące 
się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi oraz płyty należy łączyć na uszczelki i doszczelniać od zewnątrz 
zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. Włazy należy montować na płycie pokrywowej. Właz 
należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach  
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Dno studzienki należy wykonać jako 
monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, w-4, M-100. W dnie studni wyrobić zagłębienie do 
usuwania wody. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 00 00 „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość użytych materiałów, 
- ułożenie przewodu  
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- montaż armatury (zasuwy, zawory, hydranty) 
- badanie szczelności przewodu, 
- dezynfekcję przewodu 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociągowej są: 
1 metr [m] ułożonego rurociągu każdej średnicy,  
1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur, 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie testy i pomiary miały wynik dodatni.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera: 
- roboty przygotowawcze, 
- ręczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem 
- odwodnienie i umocnienie wykopów, 
- zakup i dostawa materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- montaż studni  
- montaż hydrantów, zaworów czerpalnych etc 
- próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci, 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti 
Instal 2001 
PN-71/B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna oraz rozmieszczenie 
hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
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ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-III KATEGORI I 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i 
nasypów w gruntach I - III kategorii  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci i  
urządzeń podziemnych i obejmują: 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III)  
zasypywanie i zagęszczenie wykopów po sieciach urządzeń podziemnych, 
załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu, 
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 wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych,  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

dadsz P/PI =  
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, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m3). 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

10d
60d

U =
 

gdzie: 
d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy 
zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności gruntu do 
wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2. 
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Tabela1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 
w stanie 
naturalnym 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości 

1 

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

15,7 
11,8 
9.8 
11.8 

od 5 do l5 
od 5 do l5 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył 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, pyłu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17.7 
 
12,7 
10.8 
16.7 
 
16.7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i plastyczne 
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 zIeżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
 
17,7 
 
19,6 
17.7 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub ilu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 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 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
do 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
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1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel nierozpadowy 
 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 
zwięzła, 
- glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy  > 35 od 25 do 35 < 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość 10 km. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie wykopów 
Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy należy zasypać 
gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niżej. Wskazanym jest, aby grunt użyty do 
zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - 
mieszankę żwirowo-piaskową. Wykopy bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 30 cm i zagęścić do: 
drogi Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemożliwości 
uzyskania wyżej wymienionych parametrów grunt należy wymienić. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie 
z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w Tabeli 1. 
 
Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is  
obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokość od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w Tablicy 1. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.3. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw 
różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.4. Wilgotność gruntu  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do + 
10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody, Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 
wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/893 1-02 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, 
określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w 
Tabeli 4. 
 
Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 
ruch ciężki i bardzo ciężki obiekty kubaturowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych:2,0 m 

 
0.98 

 
0,98 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności; 
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
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mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Z uwagi na charakterystykę gruntów (np. 
wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na możliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych na 
powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów 
kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
6.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Rodzaje badań i pomiarów 
badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych, 
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
badania zagęszczenia nasypu, 
pomiary kształtu nasypu. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I, powinno być 
przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-
64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości I", 
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy). 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km 
przewiezienie i wyładunek na składowisku + utylizacja, 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopów, 
zagęszczenie powierzchni wykopu, 
zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
rozplantowanie urobku na odkładzie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

BRANŻA SANITARNA 

Przyłącze wodociągowe do studni nr 5, obudowa studni 

 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
 

 

 

 

 

Adres inwestycji:  Ryn dz. Nr 42/1, 40/37, 37/1, 37/2, 359 

Obręb 0001 miasto Ryn 

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

11-520 Ryn ul. Konrada Wallenroda 10 

 

 

Opracowanie:   mgr inż. Marek Jatkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giżycko, XII 2016 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
ST-02.00.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, STUDNIA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy przyłącza wodociągowego 
do studni nr 5 i obudowy studni w m. Ryn dz. Nr 42/1, 40/37, 37/1, 37/2, 359. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przyłącza wody z rur PE, stali nierdzewnej, obudowy studni  
 
2.0. MATERIAŁY 
Rury PE100 PN10 SDR 11 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i łączniki. 
Rury ze stali nierdzewnej grubość ścianki od 2,0 – 3,0 mm połączenia spawane i kołnierzowe 
Łączniki (armatura) - do zgrzewania, zaciskowe, kołnierzowe i gwintowane 
Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 
Obudowa studni – szczelna, prefabrykowana w wykonaniu z kręgów żelbetowych Dw=2000 mm z włazem 
metalowym z zamknięciem np. na kłódkę 
Zasuwy i zawory – zgodne z projektem 
 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 00 00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek 
- spycharek 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
- wciągarek mechanicznych 
- zgrzewarek 
- spawarek. 
 
4.0. TRANSPORT 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 
sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
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teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli 
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki układania rurociągu  
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. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być 
wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-83/8836-02 
Wykopy w projektowanych nawierzchniach utwardzonych zagęścić do Wz = 1,00; w zieleńcach (dolne partie) 
Wz = 0,97. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami 
PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie technicznym i ST. 
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania. 

Przewody wykonane z PE mogą być montowane w temperaturze otoczenia między 5 a 30oC. Rury powinny być 
opuszczane do wykopu ręcznie przy użyciu jednej lub dwóch lin. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi 
i nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. 
Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła 
zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez 
przykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona próba szczelności.  
Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub 
wody deszczowej przez zatknięcie dobrze przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i 
próbie szczelności rury powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi 
po ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być 
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą keramzytu.   
Projektowane przyłącze wodociągowe powinno być zamontowana przy użyciu rur PE 100, SDR 11 – patrz 
projekt. Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem. 
Kształtki żeliwne i w wykonaniu ze stali niedrzewnej – połączenia kołnierzowe. Śruby nierdzewne. 
 
5.2. Połączenie elementów rurociągu 
Rury wykonane z PE mogą być łączone elementami z żeliwa, stali lub PE. Główne typy połączeń dające się 
zastosować w przypadku PE to:  
- zgrzewanie na styk (doczołowe) i elektrooporowo, 
- połączenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do rodzaju rury 
- kołnierzowe (z użyciem tulei). 
W przypadku zgrzewania na styk poleca się, aby zgrzewane rury miały tę samą średnicę i grubość ścian; rury są 
układane współosiowo, końce rur są dobrze wyrównane przed zgrzewaniem, temperatura podczas zgrzewania 

mieści się w zakresie 210-220oC; czas usunięcia płyty zgrzewającej jest najkrótszy możliwy ze względu na 
wysoką podatność na utlenianie, ciśnienie zgrzewania podczas nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry 
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zgrzewania, takie jak: ciśnienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania, 
czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia powinny następować precyzyjnie, jak nakazuje 
instrukcja producenta. W przypadku połączeń kołnierzowych, wykorzystane śruby powinny być odporne na 
korozję lub zabezpieczone przeciwko korozji przed użyciem.   
Wszystkie połączenia powinny być szczelne przy ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia 
rur są zawsze podane przez producenta i należy ich precyzyjnie przestrzegać.  
Skrzyżowania przewodów z przeszkodami takimi jak: droga, rów melioracyjny, rzeka, itp. muszą być wykonane 
za zgodą i ustaleniem z właścicielami. Warunki takich konstrukcji obejmują: rodzaj materiału rury ochronnej, 
długość i głębokość skrzyżowania, metoda ochrony wlotu i wylotu komory, itp. Sposób ochrony rur wynika z 
ogólnej praktyki: rura jest wtłoczona pod przeszkodą lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne 
mogą być wykonane ze stali lub PE. Ich średnica powinna pozwolić na umieszczenie wewnątrz rury z kilkoma 
centymetrami wolnej przestrzeni.  
 
5.3. Montaż uzbrojenia przewodów. 
Sposób łączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych złączy i rodzaju 
materiału przewodów. W przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych należy montować całe węzły (armatura i 
wszystkie niezbędne kształtki przejściowe) 
 
5.4. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie 
próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie 
wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając 
do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli 
wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  
 
5.5. Studnia. 
Wykonać studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych o średnicy DW=2000 mm. Studnia z włazami Dw=600 
mm. Elementy prefabrykowane układać przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące 
się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi oraz płyty należy łączyć na uszczelki i doszczelniać od zewnątrz 
zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. Włazy należy montować na płycie pokrywowej. Właz 
należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach  
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Dno studzienki należy wykonać jako 
monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, w-4, M-100. W dnie studni wyrobić zagłębienie do 
usuwania wody. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 00 00 „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
- jakość użytych materiałów, 
- ułożenie przewodu  
- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 
- montaż armatury (zasuwy, zawory, hydranty) 
- badanie szczelności przewodu, 
- dezynfekcję przewodu 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociągowej są: 
1 metr [m] ułożonego rurociągu każdej średnicy,  
1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur, 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie testy i pomiary miały wynik dodatni.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera: 
- roboty przygotowawcze, 
- ręczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem 
- odwodnienie i umocnienie wykopów, 
- zakup i dostawa materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- montaż studni  
- montaż hydrantów, zaworów czerpalnych etc 
- próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci, 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti 
Instal 2001 
PN-71/B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna oraz rozmieszczenie 
hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
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ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-III KATEGORI I 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i 
nasypów w gruntach I - III kategorii  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci i  
urządzeń podziemnych i obejmują: 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III)  
zasypywanie i zagęszczenie wykopów po sieciach urządzeń podziemnych, 
załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu, 
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 wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych,  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

dadsz P/PI =  
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, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m3). 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

10d
60d

U =
 

gdzie: 
d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy 
zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności gruntu do 
wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2. 
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Tabela1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 
w stanie 
naturalnym 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości 

1 

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

15,7 
11,8 
9.8 
11.8 

od 5 do l5 
od 5 do l5 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył 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, pyłu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17.7 
 
12,7 
10.8 
16.7 
 
16.7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i plastyczne 
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 zIeżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
 
17,7 
 
19,6 
17.7 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub ilu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 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 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
do 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
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1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel nierozpadowy 
 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 
zwięzła, 
- glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy  > 35 od 25 do 35 < 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość 10 km. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie wykopów 
Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy należy zasypać 
gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niżej. Wskazanym jest, aby grunt użyty do 
zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - 
mieszankę żwirowo-piaskową. Wykopy bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 30 cm i zagęścić do: 
drogi Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemożliwości 
uzyskania wyżej wymienionych parametrów grunt należy wymienić. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie 
z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w Tabeli 1. 
 
Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is  
obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokość od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w Tablicy 1. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.3. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw 
różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.4. Wilgotność gruntu  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do + 
10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody, Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 
wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/893 1-02 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, 
określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w 
Tabeli 4. 
 
Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 
ruch ciężki i bardzo ciężki obiekty kubaturowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych:2,0 m 

 
0.98 

 
0,98 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności; 
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
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mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Z uwagi na charakterystykę gruntów (np. 
wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na możliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych na 
powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów 
kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
6.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Rodzaje badań i pomiarów 
badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych, 
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
badania zagęszczenia nasypu, 
pomiary kształtu nasypu. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I, powinno być 
przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-
64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości I", 
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy). 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km 
przewiezienie i wyładunek na składowisku + utylizacja, 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopów, 
zagęszczenie powierzchni wykopu, 
zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
rozplantowanie urobku na odkładzie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 


