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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-02.01.01.
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru wykopów w gruntach II i III kategorii w ramach zadania: „Przebudowa
nawierzchni drogowych wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy trasy i obejmuj wykonanie wykopów w gruntach
mineralnych.
Zakres wykonania wykopów w gruntach II i III kategorii obejmuje:
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania wraz z
zag szczeniem powierzchni wykopu,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na sk adowisko wraz z zag szczeniem
powierzchni wykopu,
- plantowanie skarp i dna wykopu.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spe niaj ca warunki
stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz
wykopu, która jest ograniczona koron drogi/trasy
i skarpami rowów.
1.4.3. G boko wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.
1.4.4. Wykop p ytki - wykop, którego g boko jest mniejsza ni 1 m.
1.4.5. Wykop redni - wykop, którego g boko jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
1.4.6. Wykop g boki - wykop, którego g boko przekracza 3 m.
1.4.7. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów
oraz innych prac zwi zanych z tras drogow .
1.4.8. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wed ug wzoru:
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Is =

d
ds

gdzie:
- g sto obj to ciowa szkieletu zag szczanego gruntu, (Mg/m3), s
ca do
oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci
ds. - maksymalna g sto
optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
ca jako warto odniesienia do oceny zag szczenia gruntu w robotach
ziemnych.
1.4.9. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko
charakteryzuj ca zag szczalno
gruntów
niespoistych, okre lona wed ug wzoru:
d 10
U
d 60
gdzie:
d60
- rednica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10
- rednica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.10. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.
d

2. MATERIA Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Podzia gruntów
Wykonawca jest zobowi zany do sortowania uzyskanego gruntu pod wzgl dem
przydatno ci do wbudowania w nasyp.
Grunty przydatne do budowy nasypów podaje tablica 1.
Grunty dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia wymagania okre lone
w PN-S-02205.
Tablica
Przeznaczenie

Na dolne
warstwy
nasypów

1.

Przydatno
gruntów (uwzgl dniono grunty wg. rozpoznania)
do wykonania budowli ziemnych wed ug PN-S-02205.
Przydatne
Przydatne z
Tre zastrze enia
zastrze eniami
1. wiry
1. Piaski pylaste,
- gdy b
wbudowane
i pospó ki,
piaski gliniaste, py y w miejsca suche lub
równie gliniaste piaszczyste
zabezpieczone od wód
i py y
gruntowych
i powierzchniowych
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poni ej
strefy
przemarzania

2. Piaski grubo-,
rednio- i
drobnoziarniste,
naturalne
i amane

2. Piaski próchniczne,
z wyj tkiem pylastych
piasków
próchnicznych
3. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste
oraz inne o wL 35%
Na górne
1. wiry i pospó ki
1. wiry
warstwy
gliniaste
i pospó ki
nasypów
2. Piaski pylaste
w strefie
2. Piaski grubo- i gliniaste
przemari rednioziarniste 3. Py y piaszczyste
zania
i py y
4. Gliny o granicy
ynno ci mniejszej
ni 35%
8.Piaski
drobnoziarniste
W miejscach Grunty
Grunty w tpliwe
zerowych i w niewysadzinowe i wysadzinowe
wykopach
do g bokoci przemarzania

- do nasypów nie
wy szych ni 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub
przej ciowo
zawilgoconych

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popio y itp.
- o wska niku no no ci
wno 10 %
- gdy s ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popio ami itp.)

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do
budowy nasypów mog by wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi
nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem
obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod Inspektora Nadzoru wywiezione
przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub
wykonanie prac obj tych Kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia
równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde w asnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Nadmiar mas ziemnych, traktowany w my l art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach ( tj. z 2007 r. Dz.U. NR 39, poz. 251 ze zm.) b dzie przekazany do
wykorzystania poza terenem budowy np. do kszta towania lub utwardzania powierzchni
terenów, do zabiegów eksploatacyjnych i rekultywacyjnych na sk adowiskach odpadów,
do rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowców mineralnych, b
przekazany osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb cymi przedsi biorcami na ich w asne
potrzeby, na podstawie zawartej odr bnej pisemnej umowy

3. SPRZ T
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 3.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza
si mo liwo ci korzystania ze sprz tu przeznaczonego do:
odspajania i wydobywania gruntów,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
transportu mas ziemnych,
do zag szczania gruntów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany
do kategorii gruntu jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci
transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do
wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw
roszcze Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Zasady wykonania wykopu
Przed rozpocz ciem robót nale y zako czy wszystkie roboty przygotowawcze,
odtworzenie osi trasy i punktów wysoko ciowych, usuni cie drzew i krzewów, zdj cie
warstwy humusu/gleby oraz rozbiórki elementów dróg i ulic zgodnie z Dokumentacj
projektow .
W rejonie wyst powania zinwentaryzowanych urz dze podziemnych i w dolnej strefie
wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pod a roboty
nale y wykona r cznie.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji
projektowej obci a Wykonawc robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu
przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy
ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile Inspektor Nadzoru dopu ci
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czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja go do g boko ci oko o 0,5 metra
powy ej projektowanych rz dnych robót ziemnych.
5.3. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia
wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is) podanego w
tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych
Minimalna warto Is
Lp Strefa korpusu ziemnego
KR3-KR6
KR1–KR2
1 Górna warstwa o grubo ci 20 cm
1,03
1,0
2 Na g boko ci od 20 do 50 cm od
1,0
0,97
powierzchni robót ziemnych
Nale y równie sprawdzi no no warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
Dla KR3-KR6 modu E2>120MPa, KR1-KR2 modu E2>100MPa.
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj wymaganego
wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci
do warto ci Is podanych w tablicy 2.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 2 nie mog by osi gni te
przez bezpo rednie zag szczenie gruntów rodzimych, to nale y podj
rodki w celu
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika
zag szczenia. Przyj te rozwi zania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Mo liwe
do zastosowania inne rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.
5.4. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu
(nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,5 metra.
Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim
jedynie ruch maszyn wykonuj cych t czynno budowlan . Mo e po nim odbywa si
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj uszkodze powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania
podanych powy ej warunków obci a Wykonawc robót ziemnych.
5.5. Dok adno wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by
wi ksze ni 10cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie
mo e przekracza +1 cm i -3cm.
Szeroko
korpusu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie wyra nych za ama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10%
jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko
nierówno ci
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na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze at 3-metrow , albo
powinny by
spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce
ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.6. 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
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania
wykopów aby powierzchniom gruntu nadawa w ca ym okresie trwania robót spadki,
zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
Je li wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich
ugotrwa
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów
i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych urz dze odwadniaj cych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.7. Odwodnienie wykopu
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie
w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w
kierunku podnoszenia si niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
ni 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw
kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie
post pu robót ziemnych.
ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
6.
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 specyfikacji okre lonymi w punkcie 5 oraz dokumentacj projektow .
Szczególn uwag nale y zwróci na:
w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
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Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej szczegó owej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga
okre lonych w punkcie 5.3.
6.2.3. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by przeprowadzone na próbkach
pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z
nowego ród a, jednak nie rzadziej ni jeden raz na 3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li
nast puj ce w ciwo ci:
- sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawarto cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotno naturaln , wg PN-B-04481:1988,
- wilgotno optymaln i maksymaln g sto obj to ciow szkieletu gruntowego, wg PN-B04481:1988,
- granic p ynno ci, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarno biern , wg PN-B-04493:1960,
- wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Cz stotliwo
Lp Badana cecha
1
2
3
4
5
6
7

oraz zakres bada i pomiarów wykonanych robót ziemnych.
Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów
Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego Pomiar ta
, szablonem, at
o d ugo ci 3 m i poziomnic
Pomiar szeroko ci dna rowów
lub niwelatorem w 3 miejscach trasy
Pomiar rz dnych powierzchni
oraz w miejscach
korpusu ziemnego
które budz w tpliwo ci
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni
korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku pod nego
Pomiar niwelatorem rz dnych
powierzchni korpusu lub dna rowu
w odst pach co 20 m oraz w punktach
tpliwych
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8

Badanie zag szczenia gruntu

Wska nik zag szczenia okre la
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2
warstwy, w przypadku okre lenia
warto ci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2
warstwy w przypadku okre lenia
pierwotnego i wtórnego modu u
odkszta cenia.

6.3.2. Szeroko korpusu ziemnego
Szeroko
korpusu ziemnego nie mo e ró ni
o wi cej ni 10 cm.

si

od szeroko ci projektowanej

6.3.3. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych
o wi cej ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10%
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.3.5. Równo korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at 3-metrow , nie mog
przekracza 3 cm.
6.3.6. Równo skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at 3-metrow , nie mog przekracza 10 cm.
6.3.7. Spadek pod ny korony korpusu
Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa ró nic, w stosunku rz dnych projektowanych,
wi kszych ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by zgodny z za onym w dokumentacji projektowej.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie grunty nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. Je li grunty nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
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Jednostk obmiarow jest:
- m3 (metr sze cienny) - dla wykonanego wykopu z transportem urobku do miejsca
wbudowania wraz z zag szczeniem powierzchni wykopu,
- m3 (metr sze cienny) - dla wykonanego wykopu z transportem urobku wraz z
zag szczeniem powierzchni wykopu,
- m2 (metr kwadratowy) - dla plantowania skarp i dna wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonania wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania wraz z
zag szczeniem powierzchni wykopu,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu (mechaniczne i r czne), obejmuj ce odspojenie i przemieszczenie
gruntu,
- za adunek, przewiezienie i wy adunek gruntu na nasyp
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wg projektu wykonawcy,
- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,
- dog szczenie gruntu w wykopie wg projektu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w Szczegó owej
Specyfikacji Technicznej,
- rekultywacj terenu,
Cena 1 m3 wykonania wykopu z transportem urobku na sk adowisko wraz z
zag szczeniem powierzchni wykopu,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu (mechaniczne i r czne), obejmuj ce odspojenie i przemieszczenie
gruntu,
- usuni cie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar gruntu stanowi w asno
Wykonawcy)
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wg projektu wykonawcy,
- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,
- dog szczenie gruntu w wykopie wg projektu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w Szczegó owej
Specyfikacji Technicznej,
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-

rekultywacj terenu,

Cena 1 m2 plantowania skarp i dna wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w Szczegó owej
Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis
gruntów.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
3. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno ci biernej.
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.
6. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia
nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt .
7. BN-77/8931-12
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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