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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

02.01.01.00 
Wykonanie wykopów  

02.01.01.12 
Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I‐VI z transportem urobku na odkład 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach kategorii I‐VI 
w ramach inwestycji pod nazwą: 
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. ‐ Łańcut ‐ Kańczuga ‐ Żurawica od km 

16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, 

urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem 
wykopów  fundamentowych  oraz  wykopów  wynikających  z  prac  dotyczących  odcinkowego  umocnienia  rzeki 
i obejmują: 

 wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I‐VI z transportem urobku (gruntu nienadającego się do 
wbudowania  w  nasyp)  poza  obręb  budowy  na  odległość  uzgodnioną  z  Zamawiającym  wraz  z  jego 
utylizacją, 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 02.00.00.00 Roboty 
ziemne wymagania ogólne w punkcie 2. 
W przypadku materiału nienadającego się do wbudowania w nasyp, grunt należy zmagazynować na placu budowy 
w celu późniejszej rekultywacji terenu. 

2.2. Materiały wybuchowe (do gruntów skalistych) 

Wykonawca  powinien  przechowywać  materiały  do  prac  strzałowych  w  magazynie  spełniającym  wymogi 
bezpieczeństwa w  tym  zakresie. Dostęp  do materiałów wybuchowych mogą mieć  tylko  osoby  o  odpowiednich 
uprawnieniach  do  prowadzenia  prac  strzałowych.  Wykonawca  ma  obowiązek  ścisłej  ewidencji  materiałów 
wybuchowych 

3. SPRZĘT 

Wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 3. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 5. 
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 obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki  sposób, aby grunty o różnym  stopniu przydatności do budowy 
nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w nasyp  lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
O  ile warunki  kontraktu  lub wskazania  Inżyniera nie  stanowią  inaczej grunty nieprzydatne do budowy nasypów 
oraz nadmiar gruntu z wykopu powinny być wywiezione na odkład poza teren budowy  i zagospodarowana przez 
Wykonawcę.  Wybór  lokalizacji  odkładu  należy  do  Wykonawcy.  Lokalizacja  musi  być  zaakceptowana  przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

5.2. Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

 młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

 zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

 Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

 głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 

 nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

 rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie  środków do załadowania  lub przemieszczenia gruntu  (koparek, 
ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

Prace przy wykonywaniu wykopów pod podpory kładki należy prowadzić  tak by wykop możliwie odwzorowywał 
zarysy docelowego fundamentu. Należy dążyć do takiego ukształtowania wykopu, by możliwe było wykonanie ław 
fundamentowych bez konieczności wykonywania deskowania. 

5.3. Odspajanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych 

Na  prowadzenie  robót  z  użyciem  materiałów  wybuchowych, Wykonawca  uzyska  zgodę  właściwych  instytucji, 
wynikającą  z  obowiązujących  przepisów  (np.  okręgowego  urzędu  górniczego).  O zamiarze  prowadzenia  prac 
strzałowych Wykonawca  powinien  każdorazowo  zawiadomić  Inżyniera  i uzyskać  na  to  jego  zgodę. Wykonawca 
będzie  prowadził  księgę  kontroli materiałów wybuchowych,  rejestrując  przychody  i  rozchody  tych materiałów. 
Odspajanie  gruntów  za  pomocą  materiałów  wybuchowych  może  być  prowadzone  tylko  pod  bezpośrednim 
dozorem uprawnionego pracownika (strzałowego). 
Na  terenie  robót materiały wybuchowe mogą  być  przetrzymywane w  podręcznych  składach,  nie  dłużej  niż w 
okresie jednej zmiany. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  strzałowych Wykonawca ma obowiązek określić  i odpowiednio oznakować  strefę 
zagrożenia. Wykonawca musi zadbać, poprzez podjęcie niezbędnych czynności zabezpieczających o to, aby prace 
strzałowe nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia  i  życia  ludzi,  jak  również uszkodzeń obiektów, urządzeń oraz 
środowiska naturalnego. 
Otwory  strzałowe,  ich  rozmieszczenie,  średnice,  kierunek  i  głębokość  powinny  być  dostosowane  do  przebiegu 
uwarstwienia skały  i  jej szczelinowatości, w sposób zgodny z praktyką  i zasadami prowadzenia prac strzałowych. 
W skale spękanej można umieszczać materiał wybuchowy bezpośrednio w szczelinach. 
Jeśli  Wykonawca  nie  zamierza  dokonać  odstrzału  bezpośrednio  po  wywierceniu  otworu,  to  powinien  otwór 
zabezpieczyć przed nawilgoceniem przez zamknięcie go korkiem (np. z papieru). 
Wielkości ładunków powinny być ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzorów. Materiał 
wybuchowy  można  załadować  do  otworów  po  sprawdzeniu,  że  zostały  należycie  wykonane,  oczyszczone 
i osuszone. Otwory  trudne  do  osuszenia,  przy  strzelaniu materiałem wrażliwym  na  działanie wilgoci, winny  być 
załadowane do wysokości  słupa wody nabojami odpowiednio  izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem  lub 
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parafiną.  Rozmieszczenie  ładunków  w otworze  strzałowym,  sposób  założenia  naboju  udarowego  ze  spłonką, 
lontem,  zapalnikiem  i wykonania  przybitki  oraz  odstrzelenia  ładunków,  powinny  być  dostosowane  do 
postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyką. Dla niezawodności odstrzelenia otworu, zaleca się 
wprowadzać do naboju dwa zapalniki połączone równolegle. 
W robotach strzałowych, prowadzonych w sąsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca założenia 
ładunków wybuchowych należy dobrać tak, aby nie osłabić masywu skały poniżej projektowanej  linii skarp  i dna 
wykopu. 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie  gruntu  w wykopach  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0. 
Jeżeli  grunty  rodzime  w wykopach  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem 
konstrukcji należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

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

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu KR3‐KR6 

Górna warstwa o grubości 20 cm  ‐  1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

‐  1,00 

 
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika  zagęszczenia. Możliwe do zastosowania  środki, o ile nie są określone 
w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Dodatkowo można  sprawdzić  nośność warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych  na  podstawie  pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN‐02205:1998 [4] rysunek 4. 
Dla  gruntu  w  wykopach  pod  umocnienia  brzegowe  wskaźnik  zgęszczenia    gruntu można  przyjąć  na  poziomie  
Is 0,95. 

5.4.1. Ruch budowlany 

Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie wykopu  o ile  grubość warstwy  gruntu  (nadkładu)  powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch maszyn 
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych, wynikających  z niedotrzymania  podanych  powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę  robót  ziemnych. Miejsce  dokopu ma  zapewnić wykonawca  i musi  byś  ono  zaakceptowana 
przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.4. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
3 
(metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena  wykonania  1 m
3
  wykopów w gruntach  kategorii  I‐VI  dla wykonania wykopu mechanicznie  z transportem 

urobku obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji składowisk, 

 ewentualne  odspojenie  skały  przy  użyciu  materiałów  wybuchowych  lub  przy  użyciu  sprzętu 
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

 koszty zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac, 

 wykonanie i rozebranie ew. umocnień, 

 ewentualne rozdrobnienie gruntów skalistych, 

 załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 

 rozplanowanie urobku na odkładzie, 

 profilowanie dna wykopu, skarp i rowów zgodnie z dokumentacją projektową, 

 koszty  zabezpieczenia  dna  wykopu  przed  negatywnymi  skutkami  czynników  atmosferycznych, 
mechanicznych, itp., 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

 monitoring wód gruntowych, 

 odwodnienie  wykopu  na  czas  jego  wykonywania  wraz  z niezbędnymi  urządzeniami  w dostosowaniu 
do warunków na terenie budowy, 

 koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 

 koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 ewentualne  zabiegi  polepszające  lub  osuszające  grunt  wykonane  w  celu  doprowadzenia  do  żądanych 
właściwości, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

UWAGA: 
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Ilości robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót zostały określone na podstawie przekrojów poprzecznych, 
bez  uwzględniania  spulchnienia  i zagęszczenia  gruntu  rodzimego.  Wykonawca  powinien  uwzględnić 
te współczynniki w cenie jednostkowej  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB  00.00.00.00 pkt. 10. 
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