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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przygotowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przyłączy wodno-kanalizacyjnych i 
elektrycznych dla Automatycznych Toalet Miejskich w Warszawie. 
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla wykonania obiektów liniowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy 
wodociągowych dla Automatycznych Toalet Miejskich.  

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyżej 
wymienionych robót.  

1.4. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje: 

Roboty przygotowawcze: 

1) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

2) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

3) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

Zasadnicze roboty ziemne 

1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

2) wykop w gruncie  

3) wykonanie podsypki 

4) zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów lub ukopu, 

5) plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

6) humusowanie terenu. 

Roboty końcowe 

1) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w specyfikacji ST-00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

wykopy - 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 użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów 
lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
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wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 
wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża 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=
ρd
ρds

 

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Podział gruntów istniejących dla projektowanej inwestycji: 
 nasypy niebudowlane i budowlane do głębokości maksymalnej 1,8m 
 piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0,43 do 0,7. Wzrost zagęszczenia ze wzrostem 

głębokości  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 grunt wydobyty z wykopu, część pozostawiona na odkład, nadmiar wywieziony 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy 
(na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

 ziemia urodzajna z zebranego i odłożonego humusu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zgodny z Wymaganiami ogólnymi ST-00.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem do ukopu, odkładania gruntu i do późniejszego 
zagęszczania: 

 koparki odpowiednie dla rodzajów wykopów 

 ładowarki, 
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 zagęszczarki 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z projektem 
organizacji robót, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

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 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres robót ziemnych 

Zakres robót ziemnych związany jest z wykonaniem obiektów:  
 liniowych 

Obiekty liniowe 

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
 Przyłącza wodociągowe. 

Odtworzenia nawierzchni terenu należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
uzgodnieniach z zarządcami terenu.  

5.3. Przygotowanie robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących budynków i budowli, projektowanym ukształtowaniem terenu, 
 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, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości 
wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. 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: wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów /ich 
części/, urządzenie dróg dojazdowych. 

5.4. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać 
warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń) na 
wskazany przez Zamawiającego plac. Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową w zakresie: 
 powierzchni zdjęcia humusu, 
 grubości zdjętej warstwy humusu, 
 prawidłowości spryzmowania humusu. 
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

5.5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
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grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów, 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 
Zamawiającym. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. 

5.6. Odspojenie i odkład urobku 

Dno wykopu powinno być wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1m 
od krawędzi klina odłamu. 

5.7. Wykonanie robót ziemnych  obiektów  kubaturowych i liniowych 

Wykopy 

Wykopy wykonywać metodą dostosowaną do rodzaju robót: 
 Wykop szerokoprzestrzenny dla przewodów wodociągowych, 
 Wykop liniowy, wąskoprzestrzenny dla kanalizacji 

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania studni i rur instalacyjnych należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

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

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 
od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 
ilością wody. 

Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm.  

Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95  

5.8. Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone. 

Wykopy 

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki powinny być bezpośrednio wbudowane lub przewiezione 
na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy go odspajać.  
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Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w 
wykopach pod chodnik Is  ≥ 0,97 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganej 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inżynierowi. 

5.9. Odkłady 

Projektuje się wykorzystanie gruntu zdjętego i nie odkładanie trwałego gruntu. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy oraz 
innych prac. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach 

c) zgody lokalizacyjne i uzgodnienia z właścicielami terenu nie dopuszczają możliwości składowania 
gruntu z wykopów na użyczonym lub udostępnionym terenie.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to uzgodnione z Inżynierem. 

Lokalizacja stałego odkładu powinna być wskazana przez Inwestora. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inwestora. Niezależnie od tego, 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład 
powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 
korony od 2% do 5%. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 

5.10. Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

5.11. Nadmiar urobku 

Nadmiar urobku, którego z jakiegoś powodu nie można zostawić na odkład, powinien być utylizowany. 
Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 
Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót ziemnych 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 wykonanie zasypki, 
 zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 
Zakres badań i pomiarów: 
 Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 
 Badania wykopów otwartych obejmują zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metody wykonywania wykopów. 

 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 2cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
punktach. 2 i 5 niniejszych specyfikacji oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
 prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
 odpowiednie wbudowanie gruntu, 
 właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

Odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z zasadami dla Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Proces odbioru powinien obejmować: 
 sprawdzenie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
 sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
 sprawdzenie wykonania zasypki 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Dla robót wymienionych w niniejszej ST obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
  

10.2. Inne przepisy 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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