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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT. 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
 i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem wykopów w ramach przebudowy mostu przez  rz. Czarna 
Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie - 
Malesowizna . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz� wykonania robót ziemnych w wykopach w ramach przebudowy 
mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  
Jeleniewskie - Malesowizna  . 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 
1.4.2.  Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 
1.4.3. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4. Wykop gł�boki - wykop o gł�boko�ci ponad 3 m. 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
zwi�zanych z tras� drogow�.    

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych Robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Charakterystyka i podział gruntów wyst�puj�cych w wykopach 
Podstaw� podziału gruntów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania oraz przeci�tne 
warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia 
nale�y przyjmowa� na podstawie normy PN-S-02205 [11]. 
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2.3.  Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� w maksymalnym stopniu wykorzystane 
przez Wykonawc�  do budowy nasypów, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Okre�lenie gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów nale�y przyjmowa� wg tablicy 2 
zamieszczonej w PN-S-02205 [11]. 
W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza� badania laboratoryjne gruntów 
pozyskanych z wykopów celem okre�lenia ich przydatno�ci do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205 
[11]. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na odkład 
zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3. 2.       Sprz�t do robót ziemnych  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe), 
- sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport gruntu pozyskanego z wykopów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu. Wydajno�� 
�rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu u�ywanego do 
wykonania wykopów. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram Robót, 
uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane wykopy. 
 
5.2. Zasady prowadzenia Robót 
 
5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezale�nie od budowy urz�dze� stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� 
urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego  
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wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania  robót spadki, 
zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 
Je�eli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał� 
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za 
dowieziony grunt. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopów musi umo�liwia� ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety. 
W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom poprzecznym 
spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wody opadowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.3. Wykonanie wykopów 
Wykopy powinny by� wykonywane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu mo�na było przyst�pi� 
do wykonywania przewidzianych w nich robót budowlanych. 
Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu przydatno�ci 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane w nasyp. 
W miejscu wbudowania nale�y zapewni� prac� sprz�tu gwarantuj�cego rozło�enie i zag�szczenie gruntu 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopu�ci 
czasowe składowanie gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Je�eli grunt jest zamarzni�ty, nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 m powy�ej projektowanych 
rz�dnych robót ziemnych. 
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nale�y odwie�� na odkład na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
W odległo�ci mniejszej ni� 1,5 m od urz�dze� podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ruroci�gi), 
Roboty nale�y prowadzi� r�cznie, z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. 
Wymiary wykopów powinny by� dostosowane do sposobu ich wykonywania, gł�boko�ci, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno�ci i mo�liwo�ci zabezpieczenia �cian wykopu. 
W przypadku zastosowania zabezpieczenia �cian wykopu, nale�y uwzgl�dni� w szeroko�ci dna wykopu 
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczaj�cej oraz swobodn� przestrze� na prac� ludzi pomi�dzy 
zabezpieczeniem �ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrze� ta 
powinna wynosi� nie mniej ni� 0,60 m, a w przypadku �cian izolowanych nie mniej ni� 0,80 m. Materiały 
zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczaj�cej powinny by� uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru. 
Wykopy nale�y wykonywa� z zachowaniem wymaga� dotycz�cych dokładno�ci, okre�lonych w pkt. 
5.2.6. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 
prowadzonych Robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od Dokumentacji Projektowej obci��a Wykonawc� robót 
ziemnych. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 
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Wska�nik zag�szczenia  gruntów Is okre�lony wg BN-77/8931-12 [10], nie mo�e by� mniejszy ni�.: 
 

Strefa korpusu Drogi o ruchu ci��kim i 
bardzo ci��kim 

Drogi o ruchu mniejszym od 
ci��kiego 

Górna warstwa o grubo�ci 20 
cm 

1,00 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 
cm od powierzchni podło�a 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jako kryterium zast�pcze oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wska�nika zag�szczenia, nale�y przyjmowa� warto�� wska�nika odkształcenia Io wg 
zał�cznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkształcenia wtórnego E2 do 
pierwotnego E1. 
 
Wska�nik odkształcenia Io nie powinien by�  wi�kszy ni�: 
-  dla �wirów, pospółek i piasków : 2,2, 
-  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny zwi�złe, iły) : 
2,0, 
- dla gruntów ró�noziarnistych (�wiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, 

gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwi�złe) : 3,0. 
Cało�ciowej oceny cech no�no�ci warstwy gruntu dokonuje si� na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2, za pomoc� obci��enia statycznego płyt� o �rednicy 300 mm.  
Wymagane minimalne warto�ci  wtórnego modułu odkształcenia E2 nale�y przyjmowa� wg PN-S-02205 
[11]. 
Je�eli grunty rodzime w wykopach nie maj� wymaganego zag�szczenia, to przed uło�eniem 
nast�pnych warstw konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� celem uzyskania wymaganej no�no�ci 
warstwy gruntu. 
 
5.2.5. Ruch budowlany 
 
Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo�� warstwy gruntu (nadkładu) 
powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m. 
Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy�ej 
warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 
 
5.2.6. Dokładno�� wykonania wykopów 
Dopuszcza si� nast�puj�ce tolerancje: 
-      wymiary wykopu w planie nie mog� ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej 
       ni� +10 cm i -5 cm, a kraw�dzie dna wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama�, 
- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� +1 cm i -3 

cm, 
- pochylenie skarp wykopu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% 

jego warto�ci wyra�onej tangensem k�ta, 
- maksymalna gł�boko�� wkl��ni�� na powierzchni skarp wykopu nie mo�e 

przekracza�     10 cm przy pomiarze łat� 3 m. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jako�ci Robót 
Zasady ogólne kontroli jako�ci Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi� prawidłowo�� wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami SST 
podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacj� Projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych. 
 
 
6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania Robót 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi 
w n/n SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 
b)  zapewnienie stateczno�ci skarp, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zako�czeniu, 
d)  dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w 

pkt.5.2.4.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru wykopów 
 
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a)  oznacze� laboratoryjnych, 
b)  dzienników budowy, 
c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokółów odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi� wszystkie dokumenty z bie��cej kontroli jako�ci 
Robót. 
 
 
6.3.2. Sprawdzenie szeroko�ci korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem ta�my, szablonu lub łaty, w odst�pach co 100 m na 
prostych, co 50 m na łuku, a tak�e w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� 
warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6. 
 
6.3.3.    Sprawdzenie rz�dnych powierzchni korpusu ziemnego 
Pomiar przeprowadza si�  z zastosowaniem niwelatora z cz�stotliwo�ci� wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w  pkt. 
5.2.6. 
 
6.3.4.    Sprawdzenie pochylenia skarp 
Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z cz�stotliwo�ci� 
wg      pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 
5.2.6. 
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6.3.5.    Sprawdzenie równo�ci powierzchni korpusu 
Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem łaty o długo�ci 3 m. z cz�stotliwo�ci� wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 
5.2.6. 
 
6.3.6.   Sprawdzenie spadku podłu�nego powierzchni korpusu 
Kontrol� spadków podłu�nych nale�y oprze� na ocenie rz�dnych wysoko�ciowych, pomierzonych 
niwelatorem z cz�stotliwo�ci� podan� w pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 
5.2.6. 
 
6.3.7.  Sprawdzenie zag�szczenia gruntów 
Sprawdzenie zag�szczenia gruntów przeprowadza si� na podstawie wyników bada� wykonanych z 
cz�stotliwo�ci� minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru Robót  
Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m3 (metr sze�cienny) wykonanych Robót w wykopach na podstawie 
pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót w 
zakresie potr�ce� za wady b�dzie dokonany zgodnie z Instrukcj� DP-T 14 z pó�niejszymi zmianami 
wydan� przez GDDP Warszawa. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m3 wykonanych wykopów nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci 
Robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
Ilo�ci robót: 
 - wykopy r�czne - m3, 
  - wykopy mechaniczne –     m3, 
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Cena wykonania Robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie Robót, 
-       wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp, 
-       wykonanie wykopu z transportem gruntu na odkład, 
-       odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
-  profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
-  zag�szczenie powierzchni wykopu, 
-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.   PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.   PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 
5.   PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 
6. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow�. 
7. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podło�a 

przez obci��enie płyt�. 
8. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 
9. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a 

nawierzchni podatnych. 
10. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
 
10.2. Inne dokumenty 
13. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów, Warszawa, 1978. 
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997 
 


