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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania      

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w związku z wykonaniem utwardzenia terenu 

przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich związanych z nauką uczniów zasad ruchu 
drogowego. Kod CPV 45 111000 – 8. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów i obejmują: 

- wykonanie wykopów niezbędnych do realizacji zakresu robót określonych w Dokumentacji 

Projektowej, 

- transport urobku nie nadającego się do ponownego wbudowania na wysypisko z kosztami 

wysypiska. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 

lub wykopu.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m, 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m, 

Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

              Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3.   Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z załoŜoną 
technologią. 
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3.2. Dobór sprzętu. 

Przewiduje się uŜycie: 

- koparek, 

- równiarek, 

- spycharek. 

4. Transport 

4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

              Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2      Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do 

wykonania wykopów. 

4.3.   Dobór środków transportu. 

Przewiduje się uŜycie: 

- ciągników z przyczepami samowyładowczymi, 

- samochodów samowyładowczych. 

5.  Wykonanie robót 

5.1  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać 

się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót.                 

W odległości, co najmniej 2m z kaŜdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 

prowadzić robót ziemnych za pomocą cięŜkiego sprzętu mechanicznego. 

5.2.  Zasady prowadzenia robót. 

             Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.  

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umoŜliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. 

Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, 
określonych w p. 5.3. 

O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć. 

Grunty z wykopu, nie nadające się do wbudowania są własnością Wykonawcy i powinny 

zostać natychmiast usunięte z terenu budowy. NaleŜy je wywieźć na odkład w miejsce, które 

uzyska Wykonawca. Koszty wywozu i składowania obciąŜają Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.02. zdjąć ziemię 

urodzajną i zgromadzić na odkładzie, oraz rozebrać istniejące elementy drogi zgodnie                      

z ustaleniami ST D.01.02.04.  
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Postępowanie dla zabezpieczenia podłoŜa naturalnego. 

Wykonawca powinien dołoŜyć wszelkich starań, aby nie został naruszony grunt rodzimy                  

w naturalnym podłoŜu. Zdjęcie warstwy gruntu rodzimego powinno nastąpić bezpośrednio przed 

ułoŜeniem warstwy konstrukcyjnej. 

Jeśli pomimo zastosowanych zabezpieczeń Wykonawca dopuści do naruszenia struktury podłoŜa 

naturalnego, to nie moŜe Ŝądać dodatkowego wynagrodzenia. 

5.3.  Dokładność wykonania wykopów. 

       Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moŜe być 

większe niŜ +10cm i 0cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. RóŜnica 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 2cm oraz - 3cm. 

Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni wykopu nie moŜe przekraczać 1cm przy 

pomiarze łatą metrową, albo powinny być spełnione wymagania dotyczące równości określone 

przez InŜyniera. 

 Sposób wykonania skarp wykopu 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 obciąŜa Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich 

wymieszanie.  

 
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Minimalna wartość Is dla: 
innych dróg Strefa 

korpusu Autostrad i dróg 
ekspresowych kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 
20cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm 
od powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

  
 JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 1. 

  
5.5. Ruch budowlany 

 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3m. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
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6.    Kontrola jako ści robót 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 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 wykonywania wykopów, według wymagań określonych w punkcie 5.3,  

e) zagęszczenie górnej warstwy wykopu, według wymagań określonych w punkcie 5.4. 

                          W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą naleŜyte 

wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu 

robót naleŜy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania 

wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w p.5.  

7.   Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

          Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych). 

8.   Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Wykopy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, 

jeŜeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne. 

9.   Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

  Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów wraz z transportem gruntu poza 

teren budowy, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu słuŜb specjalnych, 

- oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami InŜyniera, 

- badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w nasypy, 

- przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopów, 
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- wykonanie wykopów mechaniczne i ręczne, 

- załadunek i wywóz gruntu nie przydatnego do wbudowania w nasypy wraz z kosztami 

wysypiska, *) 

- koszty wysypiska, 

- odwodnienie wykopów, 

- ewentualne zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się, 

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów obmiarowych, 

- bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni, 

- odwiezienie sprzętu, 

  -     uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 

*)  - płatność według oddzielnej pozycji kosztorysowej. 

 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

BN-72/8132-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

PN-81/B-04552  Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych i lotniskowych.  

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

10.2.  Inne dokumenty  

1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.  

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych  


