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D.02.01.01.  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  
   NIESKALISTYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót w ramach realizacji zadania: : „Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D  na odcinku Radków - 
Gajów”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania dla robót 

ziemnych przewidzianych do wykonania w Dokumentacji Projektowej.  
 
Zakres robót obejmuje: 

− wykonanie wykopów związane z załadunkiem urobku z korytowania zgodnie z         
Dokumentacja Projektową 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY  
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  
 
Sprzęt używany do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera: 
 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,  
- koparko - spycharki,  
- koparko - ładowarki,  
- spycharki gąsienicowe,  
- ładowarki,  
- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
4.2. Transport gruntu  
 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie  mogą być stosowane następujące środki 
transportu:  

- samochody samowyładowcze.  
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca 
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny 
spełniać wymagania podane w D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne 

tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i 
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacjiWykonanie wykopów  
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera, Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona 
obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.  
 
5.1.2. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.  
 
 Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było 
przystąpić bezzwłocznie do wykonania warstwy podbudowy.  
 
5.1.3. Skarpy wykopów  

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.  
 
5.1.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach  

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie:  
- wskaźnika zagęszczenia Is,  

 
Tabela 1  Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  
 

Strefa korpusu 
(podłoża) 

Minimalna warto ść Is dla: 
 

       Ruch KR 3÷÷÷÷6 Ruch lokalny 
Górna warstwa podłoża w wykopie o 

grubości 20 cm 
1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 1,00 0,97 
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Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być 
zgodna z normą PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania "(1) i powinna 
wynosić dla podłoża w wykopach - nie mniej niż 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zależności od 
szerokości korony robót ziemnych) co 50 m.  

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem warstwy 
konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić.  
 
5.1.5. Dokładność wykonywania wykopów  
 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Z uwagi 
na to, że w Dokumentacji Projektowej przekroje poprzeczne są wyznaczone co 30 m i w miejscach 
charakterystycznych, Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby 
możliwość kontroli była zachowana co 20 m.  
 
5.1.6. Ruch budowlany  
 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera.  

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów  
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi W niniejszej specyfikacji pkt. 5.2 oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :  
a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
b)  zapewnienie stateczności skarp,  
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonania wykopów {usytuowanie i wykończenie). Częstotliwość pomiarów jak 

w pkt. 6.4. 
e)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2.7. 

 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) wykonanych i odebranych wykopów. 
 Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) wykonanych i odebranych nasypów  

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje 
się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

  Płaci się za 1 za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów wraz z transportem gruntu, na 
podstawie odbioru i oceny jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów.  
 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
l. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa, 1989  
 
 
10.2. Inne dokumenty  
 
1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.  
2.Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych 
 
 


