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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075). 
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I  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLN E 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: „Modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego oraz  przebudowę boisk 
sportowych w m. Łosie na dz. nr 107/2  przy drodze powiatowej 1499K”. 
 
Program 
 Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącego boiska trawiastego do piłki nożnej, 
przebudowę boiska trawiastego wielofunkcyjnego, wykonanie piłkochwytów za bramkami do piłki 
nożnej, oraz oświetlenie terenu i boisk. 
Dodatkowo w części południowo-zachodniej działki (przy boisku wielofunkcyjnym) zaprojektowano 
siłownię plenerową. 
 
Boisko do piłki nożnej 

Płyta boiska o wymiarach 53,00x28,10m + strefy wybiegów (2,0-3,0m). Z uwagi na istniejące 
różnice w terenie konieczne będzie wykonanie niezbędnej niwelacji. Całość zostanie obrzegowana 
obrzeżami betonowymi na ławie betonowej. 
Piłkochwyty 

Za bramkami do piłki nożnej należy zamontować piłkochwyty o długości 24,0m i wys. 6,0m, 
słupy ustawione w rozstawie co 4,0m. Przy słupach skrajnych i w środku długości wykonać podpory 
z kształtownika stalowego. 
Boisko wielofunkcyjne  

Płyta boiska o nawierzchni przepuszczalnej, syntetycznej poliuretanowej, wym. całkowity 
19,10 x 32,10 m. Na płycie wyznaczono liniami boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki wraz 
ze strefami wybiegów i miejscem dla zawodników. 
Siłownia plenerowa 

Zaproponowano nowe urządzenia o konstrukcji stalowej, które będą jak najbardziej 
różnorodne i zapewniających rozwój różnych grup mięśni i umiejętności motorycznych. Urządzenia 
zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy 
urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów. Wszystkie 
urządzenia należy na stałe związać z gruntem. Urządzenia zlokalizowano z uwzględnieniem 
odpowiednich stref bezpieczeństwa. 
Wyposażenie dodatkowe 
Tablica informacyjna (pylon), ławki parkowe z oparciem oraz kosz na odpadki. 
Nawierzchnie bezpieczne 

Nawierzchnie bezpieczne placu pod siłownię plenerową z warstwy piasku. Obrzegowanie stref 
bezpieczeństwa z prefabrykowanych obrzeży betonowych i palisady betonowej. 
 
Całość robót winna być wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora. 
 
Przedmiar robót oraz niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlano- remontowych) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi   (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
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dach, 
1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie,  montażu,  remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
1.4.4 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, 
1.4.5 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
1.4.6 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
1.4.7prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
14.8 dokumentacji budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,  
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
1.4.9 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 
1.4.10 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
1.4.11 właściwym organie - należ y przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8, 
1.4.12 wyrobie budowlanym - należ y przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemny połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
1.4.13 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
1.4.14 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 
1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
1.4.16 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
1.4.17 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane   jak  również   różne  tworzywa  i   wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
1.4.18 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
1.4.20 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
1.4.21 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji, 
1.4.22 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem,  SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których 
wykonywane będą prace). 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją  (przedmiarami)   i    SST. 
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
stanowi ą załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak,   jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć 
inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją i SST. 
 
1.5.3. Zgodność wymiarowa. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
wszystkie pomieszczenia dydaktyczne,  socjalne i pozostałe, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ dym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiedni ą odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnoś nie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko,   licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
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nie może być później  zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące ego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąż eń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami 
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należ y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 
Program zapewnienia jakoś ci winien zawierać: 
- organizację wykonania robót,  w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych,   ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakoś cią wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
-  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
spoiw,  lepiszczy,  kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) 
- prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych,  przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia emu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały,  które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów,  o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r.(Dz.U.98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
1) Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
2) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakoś ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
3) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2),  następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4)   Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach 
normatywnych  (KNR, KNNR). 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze) 
kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu  (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakoś ci wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora nadzoru.   Jakość  i  ilość  
robót ulegających zakryciu ocenia  inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj ących 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje si ę dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół  odbioru ostatecznego robót,   sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-    dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne   (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
-  recepty i ustalenia technologiczne, 
-  dzienniki budowy i książki obmiarów  (oryginały), 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,   zgodne z    SST i 
programem zapewnienia jakoś ci   (PZJ), 
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości   (PZJ), 
-  rysunki   (dokumentacje)  na wykonanie robót towarzyszących  (np. na przełożenie linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i prze kazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 



 

 

14 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które   
ujawnią   się   w   okresie   gwarancyjnym   i    rękojmi.    Odbiór   pogwarancyjny   będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór 
ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-  wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.   676 oraz z 2003 r.  Nr 80 poz.   
718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaż u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 4 8 poz.  4 01). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady,  Warszawa 1990. 
 
 
 
 
II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZIE MNE I FUNDAMENTOWE 
 
WSTĘP 
 
Przedmiot  specyfikacji 
 
Przedmiotem  specyfikacji  są  roboty  budowlane związane z wykonaniem fundamentów pod 
ogrodzenie boiska i elementy wyposażenia. 
 
Zakres robót  obj ętych  specyfikacj ą  
 
1. Roboty ziemne i przygotowawcze 
2. Roboty  zbrojarskie 
3. Betonowanie  
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1. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.1.  WSTĘP  
 
1.1,1  Przedmiot robót   budowlanych obj ętych  SST  
 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są  wymagania wykonania i odbioru robót:  roboty   
ziemne  kod  CPV 451112000. 
 
1.1,2   Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności  mające  na celu 
wykonywanie  robót:  
roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów pod  fundamenty słupków ogrodzeniowych, 
ściany fundamentowej (w granicy działki) i pod fundamenty słupków do siatkówki i koszykówki. 
 
° przygotowanie  terenu 
° wykonanie  wykopu w  gruntach  kategorii  I. 
° zasypki  fundamentów 
° plantowanie terenu 
 
1.1, 3   Przygotowanie  terenu  
 
Przed  przystąpieniem do realizacji należy wstępnej niwelacji i plantowania terenu oraz 
zdemontować istniejące urządzenia. 
 
1.1,4   Określenia  podstawowe  
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000-7 . 
 
1.1,4,1 Głębokość  wykopu  -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych     
         po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi  urodzajnej 
 
1.1,4,2  Wykop   płytki  - wykop,  którego  głębokość   jest  mniejsza niż  1m 
 
1.1,4,3  Wykop  średni -  wykop, którego  głębokość jest zawarta w granicach 1 –3m 
 
1.1,4,4  Wykop  głęboki   -  wykop  , którego  głębokość  przekracza 3,0m 
 
1.1,4,5   Pozostałe  określenia  podstawowe   i  definicję  wynikające  z  polskich   
norm  przepisów  i literatury   technicznej  odnoszące  się  do  ogólnych  wymagań .    
 
1.1,5  Ogólne  wymagania  dotycz ące robót  ziemnych    
 
Wykopy  wykonywać  w  porze  suchej . Nie  należy  dopuszczać  do  nawodnienia  gruntów  w  
wykopie wodami opadowymi.  
Odbioru  wykopów  fundamentowych dokonać z  udziałem geologa.  W przypadku wystąpienia  
warunków  odbiegających  od założonych  w  projekcie należy  wezwać  projektanta . 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość    wykonania  robót  ziemnych oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  
w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .   
 
1.2.  MATERIAŁY  
 
1.2,1  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych ,włączając  w  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  
przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża. 
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Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  
laboratoryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  
Inspektorowi  nadzoru . 
 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  
materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża . 
 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  
koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub 
szczegółowe  warunków  umowy stanowią  inaczej. 
 
1.3.  SPRZĘT 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I  Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 –7, pkt3 
 
Wykonawca  przystępujący  do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się  możliwością  
korzystania z  następującego  sprzętu do : 
 
°  odspajania   i  wydobywania   gruntów (  narzędzia  mechaniczne , mini koparki , ładowarki itp.) 
°   transportu  mas  ziemnych( samochody wywrotki ,  samochody  skrzyniowe  
°  sprzęt  do  zagęszczania  ( stosowny  do pracy  w  bezpośrednim sąsiedztwie  istniejącego  
budynku przyziemia , ścian ceramicznych  i betonowych . 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  transportu ,  podano  w  części I  Specyfikacji  zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt4 
 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii 
gruntu,  jego objętości ,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości   transportu 
.Wydajność  środków  transportowych  powinna być dostosowaną  do  wydajności  sprzętu  
stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu. 
 
Zwiększenie  odległości   transportu  ponad  wartości  zatwierdzone nie może  być podstawą  
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport ,  o  ile  zwiększone  
odległości  nie  zostały wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez Inspektora  nadzoru. 
 
1.5. WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
1.5,1   Wykopy 
 
Poziom wykopów pod fundamenty piłkochwytów, fundamentów elem. wyposażenia boisk oraz pod 
płyty boisk przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym. Odbioru wykopów  dokonać z udziałem 
geologa.  W przypadku wystąpienia warunków  odbiegających  od założonych w projekcie, w tym 
gruntów  soczewek słabonośnych  należy  wezwać  projektanta. 
 
1.5,1,2  Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
Jeżeli  w  dokumentacji   wykonawczej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 
w  gruntach małospoistych  i  słabych  gruntach spoistych  1 : 1,25 
w  gruntach  sypkich  1 : 1,5 
 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu powinny  być stosowane następujące  
zabezpieczenia: 
w  pasie terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości równej 3 – krotnej 
głębokości   powinna  być wolna  od  nasypów  i  materiałów oraz  mieć  spadki  umożliwiające  
odpływ  wód  opadowych . 
naruszenie stanu  naturalnego  skarpy np. rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno być  usuwane 
z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
stan  skarp  należy  okresowo sprawdzać w  zależności od  występowania niekorzystnych  
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czynników. 
 
Ściany wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,0m należy zabezpieczyć pełnym 
szalowaniem z desek i bali drewnianych. 
 
1.5,1,3  Odwodnienia  robót  ziemnych i wykopów  
 Wykopy  wykonywać  w  porze  suchej. Nie  należy  dopuszczać  do  nawodnienia  gruntów  w  
wykopach  wodami opadowymi . 
Wykonawca  powinien  o ile  zajdzie  taka  konieczność   zastosować   urządzenia , które zapewnią  
odprowadzenie  wód  gruntowych   i  opadowych   poza  obszar  robót  ziemnych, tak  aby  
zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i nawodnieniem . Technologia wykopu musi  
umożliwić  jego prawidłowe  odwodnienie w całym okresie  trwania  robót  ziemnych . 
 
1.5,2   Zasypki   
Wykonawca  może  przystąpić  do   zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  
nadzoru  co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy . 
Warunki wykonania  zasypek : 
- zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu  przewidzianych  w  
nim  robót  
-  przed  rozpoczęciem   zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone z  odpadków  
materiałów  budowlanych  i  śmieci . 
- układanie  i zagęszczanie  gruntów  powinno  być wykonane  warstwami o   grubości 0,25m przy  
stosowaniu  ubijaków  ręcznych,  lub 0,5m  przy  ubijaniu  ubijakami   obrotowo  -  udarowymi lub 
0,4m przy  zagęszczaniu  urządzeniami  wibracyjnymi 
 
1.5,3  Plantowanie   
Ziemię uzyskaną z wykopów nie wykorzystaną do zasypek fundamentów należy wykorzystać do 
wyrównania terenu, natomiast nadmiar wywieź poza teren objęty projektem. 
 
1.6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części   I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt6 
 
1.6,1   Wykopy  
 
Sprawdzenie  i  kontrola    w  czasie  wykonywania robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny  
obejmować : 
- zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją  
- rodzaj i  stan  gruntu  w  podłożu 
- wymiary  wykopów 
- zabezpieczenie  i  odwodnienie  wykopów. 
 
1.6,2    Zasypki   
 
Sprawdzeniu podlega : 
-  stan wykopów  przed  zasypaniem, 
-  grubość  i  równomierność  warstw  zasypki, 
-  sposób  i  jakość zagęszczania , 
 
1.6,3   Plantowanie   
 
Sprawdzeniu podlega : 
 
-  sposób i jakość rozplanowanej ziemi, 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
1.7,1  Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt 7  . Obmiar robót   będzie   określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót,  zgodnie  z dokumentacją projektową i ST,  w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót: 
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[m3], [m2] - roboty rozbiórkowe, [m3] – wykopy fundamentowe, zasypki. [m2] – plantowanie terenu, 
 
1.8. ODBIÓR ROBOT  
 
Ogólne  zasady odbioru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod CPV 45000000 –7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robót objętych niniejsza specyfikacją podlegają  
zasadom  odbioru  robót  zanikających 
 
1.8,1  Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
 
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SS T  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7, pkt 9.  
 
1.9, 1  Cena  jednostkowa  obejmuje :  
 
1.9,1,1  Rozbiórki i wyburzenia 
- demontaż istn iejących urządzeń sportowych (bramki itp.)  
 
1.9,1,2  Wykopy     
 
- odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład   lub  załadowaniem  na  samochody  i odwiezienie  
na  wskazane  przez  Inwestora  miejsce, odwodnienie  i utrzymanie  wykopu. 
 
1.9,1,3 Zabezpieczenie wykopów  
 
- dostarczenie materiału, wykonanie umocnień-deskowań, rozebranie  
 
1.9,1,4  Zasypki  
 
-  dostarczenie  materiału, zasypanie fundamentów, zgęszczenie, wyrównanie  terenu 
 
1.9,1,5 Plantowanie  
 
Rozplantowanie ziemi uzyskanej z wykopów, wyrównanie   powierzchni, zgęszczenie podkładu. 
 
1.9,1,6  Transport 
 
- załadowanie  gruzu na  środki  transportu 
- przewóz na wskazaną odległość , 
- wyładunek z  rozplantowaniem 
- utrzymanie  dróg  na  terenie  budowy  i  na  zwałce 
 
1.10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
1.10,1  Normy 
 
1.    PN –B –02480  Grunty  budowlane . Określenia. Symbole. Podział  gruntów. 
2.    PN - B- 04452  Grunty  budowlane .  Badania  polowe. 
3.    PN – B–04481 Grunty  budowlane .  Badania  próbek  gruntów 
4.    PN – B - 04493   Grunty  budowlane . Oznaczenie  kapilarności  biernej 
5.    BN- 77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu. 
6.   PN –B –06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  
przy  odbiorze. 
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2.  ROBOTY  ZBROJARSKIE  
 
2.1.  WSTĘP  
 
2,1.1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty ,których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  kod 45262310  przygotowanie  i  montaż zbrojenia  czyli  : 
 
°    przygotowanie zbrojenia 
°    montaż zbrojenia – fundamenty słupków piłkochwytów 
°    kontrola jakości  robót  i  materiałów  
 
2,1.2  Określenia  podstawowe  
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 -7. 
 
Pręty  stalowe  wiotkie     -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o  średnicy  do 40 
mm. 
Zbrojenie nie  spr ężające  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie wprowadzające  do  niej  
naprężeń  w  sposób  czynny. 
 
2,1.3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7. 
 
2.2 MATERIAŁY 
 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7. 
 
2,2,1   Stal  zbrojeniowa przyj ęta w projekcie,  asortyment   
 
Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  stale  
gatunku: A – I I I RB500W, A – 0 St0S –b  wg  normy  PN – H – 84023.06 , PN – 82 /H – 93215, PN- 
ISO 6935  -1  lub PN- ISO 6935  -2  
 
2,2,1,1   Właściwo ści  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojenio wej 
 
Pręty okrągłe żebrowane  ze  stali  gatunku  A – I I I RB500W (zbrojenie główne) o następujących  
parametrach : 
 
- średnica  pręta                                          # 12 mm 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa    410 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa                         550 
- wydłużenie  ( min) w %     10 
- zginanie do kąta 1800                                        
- brak pęknięć i rys w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku   A –  0 St0S-b (zbrojenie pomocnicze) , o następujących  
parametrach : 
 
- średnica  pręta                                          φ 6 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  220 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa         310 
- wytrzymałość  charakterystyczna    w MPa    240 
- wytrzymałość  obliczeniowa   w  M Pa   190 
- wydłużenie  ( min) w %     22 
- zginanie do kąta 1800                                   
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- brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna  być bez  pęknięć , pęcherzy i naderwań.  Na  powierzchni 
czołowej  prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia, widoczne  gołym  
okiem. 
 
2.2.1.2  Wymagania  przy  odbiorze 
 
Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy PN – H – 93215 
 
2.2,2 Drut  monta żowy 
 
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego, tzw. wiązałkowego 
 
2.2.3 Podkładki  dystansowe 
 
Dopuszcza  się stosowanie  stabilizatorów i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.   
Podkładki  dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów 
 
2.3 SPRZĘT 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt3 
 
Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  
szczególności  wszystkie rodzaje  sprzętu jak  giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  powinny  
być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję  i  instrukcję obsługi . Sprzęt  powinien  spełniać 
wymagania BHP . 
 
Miejsca  i elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być specjalnie  oznaczone.  
Sprzęt  powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  budowie.  Osoby  
obsługujące  sprzęt powinny  być  odpowiednio przeszkolone. 
 
2.4  TRANSPORT 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt4 
 
Pręty do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób 
zapewniający  uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu drogowego. 
 
2.5  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania ogólne 
kod  CPV 45000000-7 pkt.5. Wykonawca  przedstawi na  życzenie  Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt  organizacji robót. 
 
2,5,1 Przygotowanie i  monta ż   zbrojenia   
 
Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  stali   winny  być  
zgodne  z dokumentacją  projektową . 
 
•   Czyszczenie   
 
Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry , luźnych płatków rdzy  
kurzu  i  błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać lampami  
benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze . 
 
Stal  pokrytą   łuszczącą się  rdzą   i  zabłoconą  oczyszcza się  szczotkami drucianymi ręcznie  lub  
mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  prętów.   
 
Stal tylko zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody. Pręty oblodzone  odmraża  się strumieniem  
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ciepłej wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  nadzoru. 
 
•    Prostowanie  prętów   
 
Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy , młotków , ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm. 
 
•   Cięcie  prętów  zbrojeniowych 
 
Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy 
mechanicznych  noży  ,  dopuszcza  się cięcie  palnikiem  acetylenowym. 
 
•     Montaż zbrojenia 
 
W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem  niezłuszczającej  się  rdzy, 
Nie  wolno  wbudować stali  zatłuszczonej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  w  tym  soli, 
zabłoconej. 
 
Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  względem  siebie i  deskowania  nie  
może  ulec  zmianie . 
 
Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego 
powinna wynosić  co  najmniej : 
 
-  przy klasie betonu  B30 układanym na podbetonie (fundamenty) klasa eksp. XC2  -  5 cm 
-  przy klasie betonu  B20 klasa eksp. XC2  -  3 cm 

 

-  przy klasie  betonu  B 25/20  (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC3 - 2,5 cm dla  
strzemion  w  belkach   podciągach,  minimum  3  cm  dla  zbrojenia  głównego  belek  i  podciągów, 
2 cm  dla  zbrojenia  płyt   stropowych . 
 
Układanie zbrojenia  bezpośrednio na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na odpowiednią  wysokość   w  
trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  wykonanym  
szkielecie  zbrojeniowym . 
 
•   Montowanie  zbrojenia 
 
Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym. Drut  wiązałkowy  gr. 1mm używać do 
łączenia  prętów o średnicy do 12 mm,  przy średnicach większych  stosować drut  o średnicy min. 
1,5mm.  
 
2.6   KONTROLA JAKO ŚCI  
 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 –7  .pkt6 
 
Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją  
projektową  oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi   w  momencie  
przyjęcia  na  budowę  pkt 2,4,1,2   oraz  przed  betonowaniem .     
 
•  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia, gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia: 
 
-  usytuowanie  prętów 
 
a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   -    zwiększone 
maksymalnie  5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny. 
b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  świetle 
c)  odstęp  od  czoła  elementu  lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji i   wg. pktu   montaż  
zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm 
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  powinny  
przekraczać  ±  10mm 
e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm 
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-  Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  wymagania: 
 
a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie powinno  
przekraczać   3% 
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  25%  ogólnej 
ich  liczby  na  tym  pręcie  
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać   
0,5cm 
d)  różnice  w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm. 
 
2.7 OBMIAR  ROBÓT 
 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod CPV 45000000-7 pkt.7. Zbrojenie powinno zostać wykonane zgodnie dokumentacją  projektową. 
 
2.8  ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 pkt 8.  
 
2,8,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
2,8,2   Odbiór  ko ńcowy 
 
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy  zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nadzoru  na 
rozpoczęcie  betonowania elementów ,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi. 
 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , 
zgodności z  dokumentacją  projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
prawidłowości  wykonania   haków , złącz i  długości  zakotwień  prętów 
zachowania  wymaganej  projektem  otuliny  zbrojenia. 
 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7  .pkt 8.  
 
2.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
 
2,9,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :  
 
-  zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji, 
-  czyszczenie  i  wyprostowanie , wygięcie , przycinanie prętów  stalowych 
-  łączenie  prętów    na  zakład  
- montaż  zbrojenia  przy  użyciu   drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie z  dokumentacją  
projektową   i SST 
-  wykonanie badań  i  pomiarów 
- czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenia  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  
usunięcie  ich  z  terenu   budowy. 
 
2,10  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
2,10,1  Normy  
 
PN – ISO 6935-1:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie 
IDT – ISO 6935-1:1991 
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PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  wymagania 
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. 
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN –ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
2/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H- 93215 Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu. 
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27 
                2.Bl8/92 poz.38 
Zmiany    1.Bl4/84 poz.17 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996   Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia  
                                                        betonu . Gatunki . 
PN-B-03464   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
 
2,10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji, 
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
 
 
3.  BETONOWANIE 
 
3.1  WSTĘP  
 
3,1.1 Zakres   robót  obj ętych  specyfikacj ą   
 
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu 
wykonywanie  robót kod CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 
4526350   betonowanie  bez  zbrojenia czyli: 
 
-  wykonaniem  deskowań  wraz  z dostarczenie  mieszanki  betonowej 
-  układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej 
-  pielęgnacja  betonu . 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie ław fundamentowych, wieńców, na ścianach, ścian 
fundamentowych i nośnych, rzędów trybun w formie prefabrykatów, stopni trybun w formie 
prefabrykatów. 
 
3,1.2  Określenia  podstawowe  
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 -7  a  także  podanymi  poniżej : 
 
Beton   -    materiał  powstały   ze  zmieszania  cementu ,  kruszywa  grubego  i  drobnego,  wody 
oraz  ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  hydratacji 
cementu 
 
Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane   składniki  betonu, które są  jeszcze  w  stanie  
umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą  
 
Beton stwardniały -   beton,   który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  pewien  poziom  
wytrzymałości 
 
Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  wykonawcę  
na  jego  własny  użytek 
 
Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  jednostkę 
nie będąca  wykonawcą.  Betonem  towarowym  jest również beton  produkowany przez  wykonawcę  
poza  miejscem  budowy; Beton  wyprodukowany  na  miejscu  budowy  ,  ale  nie  przez 
wykonawcę. 
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Beton zwykły   -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3, 
ale  nie  przekraczającej  2600kg/m3 

 
Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej , która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  
procedurą  EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3 

 

Cement  -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny , który  po 
zmieszaniu  z  woda daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji  oraz  innych  
procesów , zachowujący  po stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  także pod wodą  
 
Kruszywo  – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu  .  Kruszywa  
mogą być   naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  użytego  w  
obiekcie  budowlanym . 
 
Kruszywo  zwykłe   -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3    
oznaczanej  zgodnie z  EN 1097 –3 
 
Producent  -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową   
 
Wykonawca   osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  lub  
elementu 
 
Nasiąkliwo ść   betonu -    stosunek  masy  wody ,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  
masy w  stanie suchym. 
 
Stopie ń  wodoszczelno ści   -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  
względem  przepuszczalności  wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  
ciśnienia  wody  w MPa  działającego  na próbki  betonowe. 
 
Stopie ń  mrozoodporno ści  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący  
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  
wymaganą  liczbę  cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych , przy  której  ubytek  masy 
jest mniejszy  niż 2% . 
 
Klasa  betonu  – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   gwarantowanej , 
oznaczone literą  B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości gwarantowanej   w  M Pa 
 
Wytrzymało ść  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  oznaczona  na  
kostkach  sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  producenta . 
 
Wytrzymało ść na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  jednoosiowym  stanie  
naprężenia 
 
Wytrzymało ść charakterystyczna  betonu  na  ściskanie -  5 % kwantyl  rozkładu  statystycznego 
wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  walcach  o  średnicy  150 mm i  wysokości 
300mm    w 28 dniu  dojrzewania lub  na  próbkach  sześciennych  o  boku 150 mm 
 
3,1.3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót 
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 . 
 
3.2   MATERIAŁY 
 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów ,  ich pozyskania  i  składowania podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  Wymagania  dotyczące 
jakości mieszanki  betonowej regulują  odpowiednie  polskie  normy . 
 
3,2,1   Składniki  betonu   konstrukcyjnego 
 
3,2,1,1  Postanowienia  ogólne 
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W projekcie przewidziano wykorzystanie betonu  klas: C12/15 dla ław pod obrzeża, C15/20 dla  
fundamentów słupków piłkochwytów, C20/25 dla fundamentów słupków pod stojaki do koszykówki, 
siatkówki i bramek - klasa ekspozycji XC2(XC4). Klasy ekspozycji  ustalono  wg PN –B – 
03264:2002  z jej  krajowego  uzupełnienia  PN-B-06265. 
 
We  wszystkich  tych  przypadkach  należy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.    
 
3,2,1,2  Podstawowe  wymagania  dotycz ące  składu betonu i  wła ściwo ści  mieszanki   
betonowej  - beton  konstrukcyjny 
 
Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  obniżyć   
trwałość  betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia. Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  
stosować  wyłącznie  składniki  o  ustalonej  przydatności   do  każdego  konkretnego  zastosowania.   
Zaleca  się  takie  projektowanie  betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  z  
mieszanki  betonowej . 
 
•       Cement  -  dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  przeznaczenia  danej  partii 
betonu, wymiarów  wylewanych  elementów  
 
•       Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  prEN 12620 :2000 .  maksymalny  nominalny  górny  wymiar 
ziaren  kruszywa  należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną szerokość  
przekroju  elementu.  
 
Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  jedynie do  
klasy  betonu  B 10   
 
•       Woda  zarobowa   - zgodnie  z  EN 1008 : 1997 
•      Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2 .  Całkowita  ilość  domieszek  , o ile 
zostaną   zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej  największej  ilości   zalecanej 
przez  producenta  domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niż  50 g (w postaci  dostarczonej ) 
na   kg  cementu.  Do betonu zbrojone-go  nie  należy  stosować   chlorku  wapnia   ani  domieszek  
na  bazie  chlorku. 
 
•    O ile  Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić  konsystencję  mieszanki  
betonowej    dostarczonej  na  budowę 
 
•      Należy  stosować  się   do  zalecanych dla  danej  klasy  ekspozycji  , wartości  granicznych , 
odnośnie  maksymalnej  wielkości  c/w oraz  minimalnej  zawartości  cementu Należy  jednocześnie  
zmierzać do  zminimalizowania  c/w. Dla betonu  B 25  ; graniczne c/w   = 0,60 , minimalna  ilość  
cementu 260kg/m3 ,dla betonu  B 30  ; graniczne c/w   = 0,50 , minimalna  ilość  cementu 280kg/m3  . 
Przy  klasie eksp. XC4  betonu B 30 - zawartość cementu   300kg/m3   
 
•      Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta odnośnie  rodzaju , klasy  
wytrzymałości cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek ,  założonego  współczynnika  c/w  , 
rozwoju  wytrzymałości ,  jak  również wyniki istotnych wstępnych  badań  betonu   w  oparciu  o  te 
dane   prowadzić  pielęgnację  betonu. 
 
3,2,1,3 Temperatura  betonu 
 
Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niższa  niż  5 0. 
Wymagania  dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  
producentem  a  wykonawcą. 
 
3,2,2   Wymagania  dotycz ące  stwardniałego  betonu  
 
 Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych powinien spełniać następujące wymagania : 
 
-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  przed  
dostawą  powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych powinna   być  
oznaczona   
-   nasiąkliwość  -   do  5 %  :  
-   wodoszczelność   -  większa  od  W 8 
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-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  2600 
kg/m3  .  Nie  powinna  odbiegać  od  założonej  ±  100kg/m3 . 
 
3,2,3 Deskowania. 
 
- Drewno do wykonania szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
- Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
- Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu. 
 
3.3  SPRZĘT 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 pkt3  .  
 
Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  
mieszanek  plastycznych. Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory z 
buławami  o średnicy  nie  większej od 0,65 odległości między  prętami  zbrojenia leżącymi  w  
płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości 6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne charakteryzujące  
się  jednakowymi  drganiami na  całej  długości . 
 
3.4  TRANSPORT 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 pkt .4. 
 
Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  samochodowych  
tzw.  gruszek  lub innych . Podawanie  i  układanie  mieszanki betonowej można  wykonywać przy  
pomocy  pompy do betonu  lub innych  środków  zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru . 
Jeżeli  dostawca  z  odbiorcą  nie  uzgodnią  inaczej  , to w przypadku mieszanki  betonowej  nie  
zawierającej  domieszek  o działaniu   opóźniającym , w  temperaturze  otoczenia  atmosferycznego 
nie  przekraczającej  +200  C, betoniarki samochodowe  należy całkowicie  rozładować  w czasie  nie  
dłuższym  niż  90 minut licząc   od  chwili pierwszego  kontaktu  wody  z  cementem . 
 
3.5  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000, pkt5 .  
 
3,5,1  Roboty  betoniarskie - zalecenia  ogólne 
 
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  
nadzoru ; 
 
- wyboru  składników  betonu 
- sposobu wytwarzania  mieszanki 
- sposobu  transportu 
- kolejności  i  sposobu  betonowania 
- sposobu  pielęgnacji betonu 
- warunków rozformowania  deskowania 
- zestawienia  koniecznych  badań 
 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru   
 
prawidłowość  wykonania  zbrojenia 
prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań 
zgodność  rzędnych  z  projektem 
czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  
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wielkość  otuliny 
prawidłowość  wykonania  robot  zanikających 
gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania 
 
Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  Norm :  PN –B – 06250 i PN 
–B-06251. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu zezwolenia  Inspektora  nadzoru  
potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  budowy.    
 
3,5,2  Wytwarzanie  i  układanie, zag ęszczanie  mieszanki  betonowej 
 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywać  się wyłącznie w wyspecjalizowanym   
zakładzie    produkcji  betonu .  Zakłada  się  stosowanie  betonu  tzw. towarowego .  Mieszanka  
powinna  spełniać  wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST. 
 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji  
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub  pompy przystosowane do  podawania  mieszanek  
plastycznych. Przy   stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  
mieszanki  betonowej  przy  wylocie . 
 
Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  powierzchni  na  
którą  spada . W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) . 
 
Przy  wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  następujących  
wymogów : 
 
°  w  fundamentach ,  ścianach - mieszankę   betonową należy  układać bezpośrednio z  pojemnika 
lub  rurociągu pompy  bądź też  za  pośrednictwem rynny  warstwami o grubości do 40cm,  
zagęszczając wibratorami  wgłębnymi. 
°  przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 
rurociągu  pompy 
 
Przerwy    w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  
uzgodnionych  z  Projektantem . 
 
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem 
, a w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że powinna ona  być  prostopadła  
do  powierzchni  elementu . 
 
Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie  
przygotowana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z  powierzchni  
betonu  stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  
wodą .  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania . 
Betonowanie  konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niższych niż  plus 
50C.  W innych  przypadkach  konieczna  jest  zgoda  Inspektora  nadzoru  i szczegółowe określenie  
warunków betonowania w tym m. innymi składu, temperatury  mieszanki  itp. 
 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie ulewnego  deszczu , należy  
zabezpieczać miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii . 
 
3,5,3 Pielęgnacja  betonu 
 
°   beton zwykły 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi 
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i chroniącymi  beton 
przed  deszczem  i  nasłonecznieniem . 
 
Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą , jej  intensywność , powinno  się  dostosować  
do  temperatury  otoczenia .Woda stosowana  do polewania  betonu powinna spełniać wymagania  
wody  jak do  betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy  powinny   być  chronione   przed  
uderzeniami i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  wytrzymałości  na  
ściskanie co najmniej  15,0 M Pa  
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3,5,4    Deskowanie 
 
Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki : 
 
-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji 
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu 
-  zapewnić odpowiednią  szczelność 
-  zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia 
-  wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych . 
 
Deskowanie należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, położenia i wymiarów. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 
Przed ułożeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 
 
Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru. 
 
3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt6 
 
3,6,1  Badanie  kontrolne  betonu 
 
Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie 
betonowania  pobierać  próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane  w  porozumieniu  z  
producentem  mieszanki   
Na wykonawcy  spoczywa  obowiązek   zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych ( przez  
własne  laboratoria lub inne  uprawnione) ,  a  także gromadzenie , przechowywanie  i okazywanie  
Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących jakości  betonu  i  stosowanych  
materiałów . Badania  zgodnie  z  PN-EN 206-1 Beton  Część 1:  Wymagania , właściwości  , 
produkcja  i zgodność , PN-B-06265 -  Krajowe  uzupełnienie PN-EN 206-1 
 
3,6,2  Tolerancje  wykonania 
 
3,6,2,1 Wymagania  ogólne 
 
Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 2 
 
3,6,2,2 Fundamenty – ławy i stopy 
 
Dopuszczalne odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być większe niż:    
±  5 mm  
 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu   części  murowanej w  stosunku do 
poziomu   pozycyjnego  nie  powinno  być  większe  niż  ±  15mm 
 
Dopuszczalne  wygięcie belek  i  płyty stropu od  poziomu  nie powinno być  większe  od ± 15 mm. 
 
3,6,2,3  Ściany  wyrównawcze   
 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania   ścian  w  stosunku do  osi  pozycyjnej nie  powinno  być  
większe niż  ±  5 mm 
 
3,6,2,4 Słupy  i  ściany 
 
Dopuszczalne  odchylenie usytuowania  słupów  w  planie  w  stosunku  do  osi pozycyjnych nie 
powinno  być  większe  niż  ±  5 mm 
 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości usytuowania  słupów  i ścian  w planie w  
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stosunku do  słupów i  ścian  sąsiednich  nie  powinno  być  większe  niż  ±  10 mm 
 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L ( szerokości  lub  długości  w  metrach) na  każdym  
poziomie   nie  powinno  być  większe  niż 20 mm na  każdej 
kondygnacji , odchylenie   sumarycznego wymiaru  budynku  nie  powinno  być  większe  aniżeli  
50 mm. 
 
Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub   ściany   od  pionu  pomiędzy poziomami 
przyległych  kondygnacji nie  powinno   być  większe  niż  h/400 
 
Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji nie  
powinno   być  większe  niż  ±  5 mm  lub h/1000 
 
3.7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod CPV 45000000 -7, pkt 7.  Zbrojenie powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  
projektową. 
Jednostką obmiarową jest [m3]  
 
3.8  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7, pkt 8.  
 
3,8,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
 
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową  i SST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
3,8,2   Odbiór  robót  zanikaj ących  lub  ulegaj ących  zakryciu 
 
Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest : 
-  pisemne stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  
dokumentacją   projektową   i SST, 
 
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót. 
 
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia Inspektora  
nadzoru  lub inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru . 
 
 3.8.3 ODBIÓR  KOŃCOWY 
 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu innych  warunków dotyczących  
tych  robót  zawartych  w  umowie . 
 
Do odbioru robót mają zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I  Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7, pkt 8.  
 
3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w części I Specyfikacji zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7, pkt 9.  
 
3,9,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :  
 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- wykonanie deskowań 
- oczyszczenie  deskowania  
- przygotowanie  i transport  mieszanki 
- ułożenie  mieszanki  betonowej,  zagęszczenie, pielęgnacja 
- wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  niezbędnych  otworów  



 

 

30 
- rozbiórkę deskowań,  
- oczyszczenie stanowiska pacy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów  
rozbiórkowych, 
- wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych. 
 
3,10 PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
3,10,1  Normy 
 
PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu  powszechnego  użytku. 
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości 
PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu 
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania i stałości  objętości. 
PN – EN 196 –6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia  
PN – EN 206-1    Beton  część 1:  Wymagania,  własności, produkcja i zgodności 
PN-B-06265 Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1  
 
 
 
III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANI E KORYTA WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego oraz dojścia piesze i dojazd.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie sportowe i dojścia piesze 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Inwestora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 
 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i Innych dróg 
 dróg   
korpusu ekspresowych Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 1,03 1,00 1,00 
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cm    
Na głębokości od 20 do 50 
cm 

   

od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 
 
Lp. 
1 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 
Szerokość koryta 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło ża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 
2. PN-/B-06714-17 
3. BN-64/8931-02 
 
4. BN-68/8931-04 
5. BN-77/8931-12 
     

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANI E NA USTAWIENIE 
PALISAD I OBRZE ŻY BETONOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
Roboty do wykonania: 
 
- ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego na ławie betonowej z oporem wokół stref 
bezpieczeństwa i wokół boisk  
- ustawieniem betonowych palisad na ławie betonowej z oporem wokół stref bezpieczeństwa 
 
1,2  Określenia  podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 
 
Obrzeża chodnikowe  -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Palisady betonowe  - prefabrykowane słupki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne oraz umożliwiające  różnicowanie, a zarazem łączenie nierównych 
poziomów nawierzchni brukowych, umożliwiając tworzenie schodów, podjazdów, otoczeń. 
 
1,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2.   MATERIAŁY 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2,1 Zastosowane materiały. 
 
Wykaz zastosowanych materiałów: 
 
- obrzeża i palisady odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].  
 
2,2 Betonowe obrze ża chodnikowe -klasyfikacja  
 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie -On, 
- obrzeże wysokie -Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 
- gatunek 1 -G1, 
- gatunek 2 -G2. 
 
2,3 Betonowe obrze ża chodnikowe -wymagania techniczne  
 
2,3,1. Wymiary betonowych obrze ży chodnikowych  
 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  
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Tablica 1.  Wymiary obrzeży  

 
 
2,3,2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze ży  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  
 
Tablica 2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
 

 
 
 
2,3,3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ży  
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3.  
 
Tablica 3 . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
 

 
 
2,4 Składowanie  
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża.  
 
2,5 Beton i jego składniki  
 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.  
 
2,6 Materiały na ław ę i do zaprawy  
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Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -wymaganiom 
PN-B-11113 . Beton na ławę kl. C12/15. 
 
3.  SPRZĘT  
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 –7, pkt 3. 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7, pkt 4. 
 
4,1 Transport obrze ży betonowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne  wymagania  dotyczące wykonania robót,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7, pkt 5. 
 
5,1 Wykonanie koryta pod ławy  
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
 
5,2 Podło że lub podsypka (ława)  
 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  
 
5,3 Ustawienie betonowych palisad i obrze ży chodnikowych na ławie betonowej  
 
Betonowe palisady i obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  Ława 
betonowa z oporem z betonu kl. C12/15 o wym przyjętych w projekcie. 
 
5,4 Należy zastosować obrzeża o wym. 100x8x30cm – wielkość Ow, gatunek 1 – G1. 
W projekcie przyjęto zastosowanie palisad betonowych okrągłych (z wcięciem) o wym. 11x30cm, 
gat. I, brzegi fazowane. Palisady zastosować przy wykonywaniu obrzegowania stref 
bezpieczeństwa. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6,1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000) pkt 6. 
 
6,2 Badania przed przyst ąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów.  
 
6,3 Badania w czasie robót  
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) koryta pod podsypkę (ławę)   
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża,  
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7,1 Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Zasady ogólne obmiaru robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000) pkt 7. 
 
7,2 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest: 
- m wykonanego koryta pod obrzeża, 
- m3 wykonanej ławy betonowej 
- m ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego i palisady.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8,1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Zasady ogólne odbioru robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000) pkt 8. 
 
8,2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta  
- wykonanie podsypki, ławy betonowej. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Zasady podstaw płatności robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000) pkt. 9. 
 
9,1 Cena jednostki obmiarowej  
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta,  
- wykonanie ławy betonowej z oporem 
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
- ustawienie palisady,  
- wypełnienie spoin,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża i palisady,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10,1 Normy  
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 03/01 ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
03/04 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
 
 
V  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE WA RSTWY 
SEPARUJĄCEJ I ODSĄCZAJĄCEJ. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw separujących i odsączających pod nawierzchnie 
boisk. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ułożeniem warstw separujących z geowłókniny i wykonaniem warstw odsączających z piasku pod 
boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej stanowiących część podbudowy pomocniczej pod 
nawierzchnię. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechaniczne w korycie pod boiska.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w OST  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 



 

 

39 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
� Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piasek 
� Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw separujących-izolacyjnych są: geowłóknina. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
 
D15/d85 ≤ 5 
 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej d85 - 
wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
U = d60/d10 ≥ 5 
 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 - 
wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112 [4]. 
 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 
Geowłóknina igłowana, biała, nie tkana, wykonana z pasm włókien poliestrowych powinna posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
Parametry min.: 
Gramatura [g/m2] – 150 
Grubość (nacisk 2kPa) [mm] – 1,90 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien [kN/m] – 9 
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien [kN/m] – 10 
Wodoprzepuszczalność (prostopadła) [l/sm2] - 90 

 
2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
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- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport piasku 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 

Warstwy separująca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie piasku 

Pasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego piasku powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Przewidziano wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy separuj ącej i ods ączającej 
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Warstwa odsączająca i separująca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie separującej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.5. Geowłóknina 
 
Rolkę geowłókniny należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu, stosownie do 
dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdłużny kierunek powinien być prostopadły do osi nasypu. 
Geokompozyt powinien leżeć płasko - bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas, w którym 
materiał narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać ograniczony 
maksymalnie do 30 dni. Włókninę mocować do podłoża za pomocą specjalnych szpilek. 
Geokompozyt w kierunku głównego obciążenia powinien być układany w jednym kawałku - bez 
łączenia. Jeżeli połączenia w kierunku występowania głównych naprężeń są nieuniknione, należy w 
specyfikacji podać odpowiednią metodę łączenia. Pasma geowlókniny można łączyć na zakład lub 
zszywać. Szerokość zakładu powinna zostać określona w obliczeniach statycznych (w zależności od 
stosowanego obciążenia). Zaleca się stosowanie minimum 0,5 m zakładu w kierunku poprzecznym i 
2 m zakładu na końcu rolki (zgodnie z pr EN 14 475). Zszywanie powinno odbywać się przy użyciu 
specjalnych ręcznych maszyn do szycia. 
Poruszanie się jakimikolwiek pojazdami bezpośrednio po geokompozycie jest niedozwolone. Dlatego 
konieczne jest formowanie nasypu od czoła. Grubość warstwy materiału nasypowego powinna 
zostać określona w specyfikacji projektowej. W przypadku, jeżeli nie ma żadnych wskazówek 
minimalna grubość pierwszej warstwy powinna wynosić 40 cm (względnie 30 cm po zagęszczeniu). 
Materiał nasypowy o pH>9 nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z geowłókniną. 
Do wbudowywania materiału nasypowego należy używać pojazdów gąsienicowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy separującej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. 

1 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 
Szerokość warstwy 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *' 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *' 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
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rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej tj. 10cm z tolerancją 
±1 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest [ m2 ] (metr kwadratowy) warstwy separującej i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektorowi nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy separującej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny, 
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Wilgotności 
3. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 
mieszanka 
4. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 
IBDiM, Warszawa 1986 

 
 
VI  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANI E PODBUDOWY Z 
KRUSZYWA KAMIENNEGO 
 
1.  WSTĘP 
 
1. 1  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
kamiennego, łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie nawierzchnię boisk. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 
[21]. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
Zakres robót, wykonanie warstw z kruszywa: 
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Płyta boiska sportowego wielofunkcyjnego: 
⋅ podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm - gr. 3cm 
⋅ podbudowa górna z kruszywa kamiennego 4-31,5mm - gr.min. 5cm - ze spadkiem 0,5% 
⋅ podbudowa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm 

 
Płyta boiska do piłki nożnej: 

⋅ miał kamienny frakcja 0-4 mm, gr. warstwy 4,0 cm,  
⋅ podbudowa górna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - gr.min. 5cm - ze spadkiem 0,5% 
⋅ podbudowa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 10cm 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej, 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

5 Wskaźnik    piaskowy    po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

- - BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 

       

 a) ścieralność całkowita po 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714 
 pełnej liczbie obrotów, nie       -42 [12] 
 więcej niż 30 40 30 35 30 35  
 b) ścieralność częściowa po        
 1/5 pełnej liczby obrotów,        
 nie więcej niż        
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -

18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek       PN-B-06714 
 masy po 25 cyklach 

zamraża- 
5 10 5 10 5 10 -19 [7] 

 nia, %(m/m), nie więcej niż        
9 Rozpad krzemianowy i żela-

zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

- - - - 1 3 PN-B-06714 -
37 [10] 

PN-B-06714 -
39 [11] 

10 Zawartość związków siarki 
w   przeliczeniu   na   SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -
28 [9] 

11 Wskaźnik    nośności    wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 
       

 mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS > 
1,00 

80 
120 

60 80 
120 

60 80 
120 

60 PN-S-06102 
[21] 

 b) przy zagęszczeniu IS >        
 1,03        
 
2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

  Wymagania  
Lp. Wyszczególnienie Kruszywa 

naturalne 
Kruszywa 
łamane Żużel 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad

- 
pomoc- zasad

- 
pomoc- zasad

- 
pomoc-  

  nicza nicza nicza nicza nicza nicza  
1 Zawartość ziarn mniejszych od 2 od 2 o d 2 od 2 o d 2 od 2 PN-B-06714 

 niż 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3] 
2 Zawartość nadziarna, % PN-B-06714 

 (m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 

-15 [3] 
3 Zawartość                 ziarn   PN-B-06714 

 nieforemnych 
35 45 35 40 

  -16 [4] 
 %(m/m), nie więcej niż        

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 
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Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3.4. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych 
materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 
D15/d85 ≤ 5 

w którym: 
D15 -    wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu 
podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

D50/O90 ≤ 1,2 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
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O90 -    umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca 
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być 
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 

Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 Wilgotność mieszanki 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
E2/E1 ≤ 2,2 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 
Lp. 1 Wyszczególnienie badań i 

pomiarów Szerokość podbudowy 
Minimalna częstotliwość pomiarów 10 razy 
na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed 
odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 
m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

Wymagane cechy podbudowy Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym 

Wskaźnik  
zagęszczeni

a 
IS nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,  %  40 kN 50 kN od od drugiego 
    pierwszego obciążenia E2 

    obciążenia  
    E1  

60 80 
120 

1,0 1,0 1,03 1,40 1,25 
1,10 

1,60 1,40 
1,20 

60 80 100 120 140 180 

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
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wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
kamiennego, łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa: 
⋅ pod płytę boiska wielofunkcyjnego 
⋅ pod płytę boiska do piłki nożnej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa kamiennego, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy i przepisy związane podano w OST pkt.10 Wymagania ogólne. 
 
 10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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2. PN-B-06714-122 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 4. PN-B-06714-16 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.   Badania.   Oznaczanie  mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi    samochodowe.    Oznaczanie    modułu    odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
 
 
VII SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANI E NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ BOISKA. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska na 
podbudowie elastycznej wraz z malowaniem linii. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
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- prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- podbudowy elastycznej typu ET gr. 35mm  
- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu EPDM gr. 13mm 
- malowaniem linii wyznaczających boiska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-  jakości materiałów, 
-  zgodności z projektem, 
-  zgodności z atestem wytwórni, 
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 

2.3. Materiały na nawierzchnię syntetyczną. 
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w projekcie tj. 
Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się nawierzchnię poliuretanową EPDM gr. min.13mm o 
następujących parametrach minimalnych : 
       

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 0,904 
2. Wydłużenie względne podczas zerwania (%)  71 
3. Odporność na zużycie - ścieranie (g) 1,14 

4. Tarcie 9opór poślizgu), stopnie, PTV 
106 
57 

5. Twardość według metody Shore’a . A (Sh. A ) 55 5 
6. Przepuszczalność wody (mm/godz.) 9600 

7. 

Odporność nawierzchni na kolce: 
- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach (N/mm2) 
- zmniejszenie wytrzymałości (%) 
- wydłużenie podczas zerwania po kolcach (%) 
- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania (%) 

 
0,643 

12 
61 
5 

 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 
chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej: 
 

parametr wartości  w mg/l  
DOC - po 48 godzinach <  20 
ołów (Pb) < 0,005 
kadm (Cd) < 0,0005 
chrom (Cr) < 0,005 
chrom VI (CrVI) < 0,008 
rtęć (Hg) < 0,0002 
cynk (Zn) < 0,2 
cyna (Sn) < 0,006 
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Elastyczny system podbudowy (wersja „twarda”) pod nawierzchnie poliuretanowe.  
Całkowita grubość systemu ok. 35 mm 

 
Płyta boiska obrzegowana obrzeżami betonowymi 100x30x8cm na ławie z oporem z betonu 

klasy C12/15. 
Linie oznaczeniowe na płycie boiska malować farbami poliuretanowymi zgodnie z technologią 

producenta nawierzchni. 
 

Dokumenty wymagane do przedstawienia przed przystąpieniem do montażu nawierzchni 
poliuretanowej: 
1.Badania na zgodność z normą PN-EN 14877(deklaracja zgodności), lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2  Boisko sportowe wielofunkcyjne  
 
Płyta boiska o nawierzchni zwartej, poliuretanowej typu EPDM, przepuszczalnej dla wody,  wym. 
całkowity 19,10 x 32,10 m. Na płycie wyznaczono liniami boisko do siatkówki oraz boisko do 
koszykówki wraz ze strefami wybiegów i miejscami dla zawodników. 
 
Nawierzchnia, warstwy:  
⋅ nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min.13 mm: 

- warstwa wierzchnia – bezspoinowa, elastyczna mata składająca się z barwnego granulatu 
EPDM wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym, 

⋅ elastyczna warstwa nośna: mieszanka granulatu gumowego oraz żwiru płukanego połączonego 
lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm 

⋅ podbudowa: 
- kruszywo kamienne frakcja 0,075-4mm, gr. 4 cm, 
- kruszywo kamienne frakcja 4-31,5mm, gr. min. 5 cm – warstwa wykonana ze spadkiem 0,5%, 
- kruszywo kamienne frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm, 
- warstwa separująca z geowłókniny - gramatura 150 [g/m2] 

⋅  warstwa odsączająca z piasku płukanego - gr. 10cm 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie 
 

Produkt Zu życie Aplikacja Uwagi 
Lepiszcze 2.5 kg/m² 

 
Granulat gumowy 1-5 mm 9.4 kg/m² 

 
Włókna gumowe 2,8 mm 3.1 kg/m² 

 
kuszywo kwarcowe 2-5 
mm 

25.0 
kg/m² 

Układarka do 
mas 
poliuretanowych 

W zależności od rodzaju dostępnego 
granulatu SBR, kruszywa, opisane 
proporcje mogą się różnić. Należy 
wówczas założyć dodatkowe zużycie 
kleju. W sprawach szczegółów 
kontaktować się z serwisem 
technicznym producenta 
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Na płycie boiska należy urządzić samodzielne boiska sportowe: 
- do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00m (możliwość gry w kometkę) – z zaznaczeniem linii 
bocznych, końcowych, środkowej, pola ataku, pola obrony i pola zagrywki. W odległości 100 cm od 
linii bocznej, na przedłużeniu linii środkowej należy umieścić przestawne słupki z zaczepami do 
zawieszania siatki sznurowe szerokości 1,0 m z mechanizmem do jej naciągania. Metalowe słupki 
przestawne osadzić w tulejach z nakrywami niewystającymi ponad powierzchnię boiska. 
 
- do koszykówki o wymiarach: szerokość 15,00m, długość 28,00m z wolnym pasem o szerokości 
2,00m wzdłuż linii bocznych i końcowych. Na środku boiska wykreśla się koło o średnicy 3,60m. 
Ponadto wyznacza się linię środkową, linię rzutów wolnych, pole 3 sekund, pole rzutów wolnych oraz 
strefy dla zawodników i trenera a także sędziów. Kosze do rzutów piłką przy obu liniach końcowych na 
wysokości 3,05 nad powierzchnią boiska. 
 
Na płycie zostaną wymalowane linie (w dwóch kolorach) wyznaczające poszczególne boiska. 
Szerokość linii 5cm. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni 

 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych,  
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 

występowało wykruszania się warstwy górnej. 
 
Wykonanie robót: 
• Przygotowanie podło ża – powierzchnia na której ma zostać zainstalowana elastyczna 

nawierzchnia sportowa, powinna być trwała, sucha, nośna i wolna od substancji pogarszających 
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jeżeli podłoże nie spełnia 
w/w wymagań należy je poddać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. Podłoże betonowe lub 
asfaltowe  należy zagruntować w celu poprawy jego właściwości mechanicznych oraz 
przyczepności z matą (nie dotyczy to podbudowy z kruszyw mineralnych). 

 
• Na podłożu mineralnym należy ułożyć warstw ę stabilizuj ącą mineralno - gumow ą. Jest to 

mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa  (patrz karta techniczna). Należy 
nanieść impregnat jeżeli czas pomiędzy wykonaniem warstwy stabilizującej a warstwy 
podkładowej wynosi więcej niż 1 dzień. Impregnat należy nanieść przy pomocy wałka lub 
natrysku hydrodynamicznego 4-8 h przed ułożeniem maty gumowej.  

 
• Warstwa u żytkowa - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulat gumowy EPDM 

z lepiszczem poliuretanowym   tak aby każda granulka gumowa była otoczona klejem. Tak 
przygotowana mieszaninę ułożyć na warstwie podkładowej za pomocą rozkładarki. Matę 
pozostawić do utwardzenia. Proces ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza i 
podłoża.  

• Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalować linie odpowiednią farbą zgodnie z 
projektem.  

 
Zabrania się układania nawierzchni na zawilgoconym podłożu i przy opadach deszczu oraz 
temperaturze poniżej  7 ºC i powyżej 30 ºC. 

 
Uwagi na temat tolerancji nierówno ści nawierzchni poliuretanowych: 

� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 
opracowanej tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie. 
� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  
ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, 
wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie 
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 
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� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy 
dwoma mierzonymi punktami w mb. 

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm 
1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, 
a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
 
Sposób u żytkowania i konserwacji nawierzchni  
Ogólna instrukcja użytkowania  zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych: 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 
Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni, konieczne jest zatem 
okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza się zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz 
innnymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na 
rolkach, rowerach, motorach . Przejazd samochodami ( policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne 
służby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy. 
 
 
UWAGA 

1. Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

2. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

3. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

4. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

5. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2 Badanie materiałów użytych na nawierzchnię syntettyczną należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie wymiarów,  
⋅ wykończenia powierzchni,  
⋅ zgodności z dokumentacją projektową. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości i spoziomowania, 
⋅ sprawdzenie mocowania, 
⋅ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni, które Wykonawcy s ą zobowi ązani doł ączyć: 
  
• Aktualny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające cechy funkcjonalne, 
• Atest Higieniczny PZH lub równoważny, 
• Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego  wykonane przez 

niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych 
zawartości metali ciężkich  

• Raport z badania WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) 
• Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 

spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, 
• Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, 
• Raport potwierdzający badania palności nawierzchni 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 wykonanych prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- m2 wykonanej podbudowy elastycznej syntetycznej  
- m2 wykonanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z malowaniem linii 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 
- wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z elastyczna podbudową i malowaniem linii 
wyznaczających boiska do koszykówki i siatkówki 
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót na odkład lub nasyp. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Atesty PZH 
- Instrukcje producentów 
- Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
10.1 Normy 
 
PN-EN 1969, PN-EN 12230, PN-EN 13036-4, PN-EN 12616, PN-EN ISO 5470-1, PN-EN 14810 oraz 
 

PN-B-04481 
PN-/B-06714-17 
BN-64/8931-02 
 
BN-68/8931-04 
 
BN-77/8931-12 
    

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 



VIII SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONAN IE NAWIERZCHNI ZE 
SZTUCZNEJ TRAWY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej 
trawy na podbudowie elastycznej wraz z wykonaniem linii. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
 
- prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- podbudowy elastycznej gr. 10mm  
- nawierzchni ze sztucznej traw 
- wykonaniem linii wyznaczających boisko 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-  jakości materiałów, 
-  zgodności z projektem, 
-  zgodności z atestem wytwórni, 
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 

2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe 
np. Labosport. 
1. Certyfikat FIFA Quality Pro wydany dla systemu nawierzchni, zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami FIFA (manual 2015) 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
 
Płyta boiska obrzegowana obrzeżami betonowymi 100x30x8cm na ławie z oporem z betonu klasy 
C12/15. 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2  Boisko do piłki no żnej  
 
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisk o do piłki no żnej 
 
Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną, tkaną o następujących parametrach technicznych 
i użytkowych. 
 
Charakterystyka przędzy: 
- rodzaj włókna: PP + PE (poliolefinowych), 100% włókien monofilowych, 
- grubości włókien:  min. 300 µm, 
- Dtex pęczka – min. 12 000, 
- kolor nawierzchni: zielony (oliwkowy) + białe linie 
 
Charakterystyka produktu: 
-  wysokość włókna: min. 45mm (dopuszczalne 48mm),  
- metoda produkcji/wiązanie runa – tkanie – wiązanie typu W 
- przesiąkalność trawy – min. 7000mm/h 
- gęstość (ilość pęczków): min. 10 000/m2, 
- gęstość (ilość włókien): min. 120 000/m2, 
- masa całkowita runa  - 1500g/m2 
- masa całkowita   - 2200g/m2 
 
- wytrzymałość na wyrwanie pęczka - 70 N,  
- wydłużenie względne przy zerwaniu 20 %, 
- podkład: PP/PE – 100% poliolefinowy 
- klej: PE – 100% poliolefinowy 
 
Wypełnienie EPDM w przypadku zastosowania maty podkładowej gr. 10mm: 
- piasek kwarcowy płukany i suszony, granulacja 0,2-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych, ilość: 20 kg/m2, 
- granulat gumowy EPDM, granulacja 1,0-2,5: 12 kg/m2, 
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię. 
 
Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 
1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i 
dotyczącym zadania. 
2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie 
należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja 
Techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale). 
3. Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać 
aktualny atest higieniczny. 
4. Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta 
nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania. 
5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 
2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami 
laboratoryjnymi). 
6. Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką 
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm. 
 
Nawierzchnia, warstwy:  
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⋅ nawierzchnia: 

- warstwa wierzchnia – trawa syntetyczna wypełniona piaskiem i granulatem EPDM, 
⋅ elastyczna warstwa nośna: mieszanka granulatu gumowego oraz żwiru płukanego połączonego 

lepiszczem poliuretanowym, gr. 10 mm 
 
Podbudowa  

 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych,  

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej. 

 
- miał kamienny frakcja 0-4 mm, gr. warstwy 4,0 cm 
- kruszywo kamienne frakcja 4-31,5mm, gr. min. 5 cm – warstwa wykonana ze spadkiem 0,5%, 
- kruszywo kamienne frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 10 cm, 
- warstwa separująca z geowłókniny - gramatura 150 [g/m2] 
- warstwa odsączająca z piasku płukanego - gr. 10cm 
- grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie 

 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  
Trawa jest dostarczana na plac budowy w rolkach. Montaż nawierzchni odbywa się poprzez 
rozłożenie jej na przygotowanej podbudowie, docięciu i dopasowaniu do wymaganego wymiaru.  
Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez taśmy z tworzywa 
sztucznego powleczone klejem poliuretanowym, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. 
Linie wyznaczające pole gry nie są malowane, lecz stanowią integralna cześć nawierzchni 
(ewentualnie wycięcie miejsc na linie i wklejenie linii z odpowiedniego kolory trawy).  
Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się nawierzchni odpowiednia 
twardość i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednia ilość piasku kwarcowego, 
grubość warstwy ~7mm, 14 kg/m2. Piasek kwarcowy, wypełniający nawierzchnie stanowi obciążenie 
zapewniające jej stabilne przyleganie do podłoża.  
Po równomiernym rozprowadzeniu piasku musi on zostać wczesany w powierzchnie trawy.  
Końcowa czynnością przy wykonaniu nawierzchni jest mechaniczne wypełnienie nawierzchni 
granulatem gumowym EPDM, wysokość warstwy granulatu: 33 mm, 14 kg/m2.  
 
Uwagi na temat tolerancji nierówno ści nawierzchni poliuretanowych: 

� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 
opracowanej tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie. 
� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  
ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, 
wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie 
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 
� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy 
dwoma mierzonymi punktami w mb. 

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm 
1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, 
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a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
 
Konserwacja i utrzymanie nawierzchni z trawy syntetycznej.  
Do podstawowych działań można zaliczyć:  
- bieżące usuwanie z nawierzchni śmieci i przedmiotów twardych, ostrych, mogących ja uszkodzić,  
- regularne czesanie trawy szczotkami w celu wyprostowania włókien i wyrównania poprzesuwanego 
wypełnienia (raz na 2 tygodnie lub w zależnosci od intensywności użytkowania),  
- uzupełnianie wypełnienia, szczególnie na mocno obciążonych obszarach boisk (zazwyczaj około raz 
w roku, ale należy stan wypełnienia kontrolować na bieżąco),  
- zwracanie uwagi na najmniejsze uszkodzenia (miejscowe odklejenie się trawy, przebicie, itp.) i 
natychmiastowe zlecanie ich usunięcia, co pozwoli na unikniecie większych zniszczeń i konieczność 
droższych napraw,  
- zapobieganie wyrastaniu chwastów czy mchu w rejonach zacienionych – zazwyczaj uzyskiwane przy 
regularnym czesaniu trawy.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2 Badanie materiałów użytych na nawierzchnię syntettyczną należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie wymiarów,  
⋅ wykończenia powierzchni,  
⋅ zgodności z dokumentacją projektową. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości i spoziomowania, 
⋅ sprawdzenie mocowania, 
⋅ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 wykonanych prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- m2 wykonanej podbudowy elastycznej syntetycznej  
- m2 wykonanej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z malowaniem linii 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w odpowiednich przepisach.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 
- wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z elastyczna podbudową i malowaniem linii 
wyznaczających boisko do piłki nożnej 
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót na odkład lub nasyp. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Atesty PZH 
- Instrukcje producentów 
- Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
10.1 Normy 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
IX SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE  PIŁKOCHWYTÓW 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania piłkochwytów za bramkami na boisku do piłki nożnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montażu ślusarki ogrodzeniowej ujęte w przedmiarze robót. 
 
Roboty do wykonania: 
-  wykopanie dołków dla osadzenia i zabetonowania słupków,  
-  obsadzenie słupków ogrodzeniowych stalowych w fundamencie 
-  montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej,  
- wywóz nadmiaru ziemi z uporządkowaniem terenu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
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2.1. Piłkochwyt 
 
Materiały: 
- Fundamenty z betonu klasy C16/20, zbrojone stalą zbrojeniową B500, zbrojenie fundamentów słupów z 
prętów żebrowanych 4 #12mm, strzemiona z prętów gładkich φ6mm co 20cm na odcinku zamocowania rur 
stalowych zagęścić do co 10cm, 
- Słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, kształtownik z profili 120x80x6mm o wys. całk. 7,0m 
(w tym 0,90 m część zabetonowana i 6,10 m powyżej terenu),  zastrzały z kształtownika o profilu 
80x80x6mm zabezpieczający słupy przed ugięciem. Wszystkie słupki zakończone zaślepką z tworzywa. 
Wąsy z płaskownika stalowego 30x4x0,5cm przyspawane do słupków stalowych w części zabetonowanej. 
- Piłkochwyt z siatki bezwęzełkowej polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości, oczko 10x10cm, śr. 
sznurka min. 3mm, wykończenie krawędzi - lamówka Ø 5 mm, naciąg z linki stalowej śr. min. 3mm na 
śrubach rzymskich, mocowanie siatki do linki za pomocą karabińczyków stalowych, mocowanie do 
słupków na hakach stalowych – wys. siatki 6,0 i 4,0m. Siatka odporna na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV, musi posiadać świadectwo niepalności oraz być obojętna fizjologicznie (atest PZH). 
 
2.1.1.  Wymagania dla kształtowników 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane lub ciągnione gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach 
St3S;   St3SX;  wg PN-EN 10025:2002 
 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia kształtownika powinna 
być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, 
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że 
obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie 
może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn,  rozwarstwień,  pęknięć i  śladów jamy skurczowej  
widocznych nie uzbrojonym okiem.   Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć 
własności mechaniczne według PN-H-84020   [15]   - tablica 14 lub innej uzgodnionej  stali i normy 
pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą. 
 
TABLICA 14. PODSTAWOWE WŁASNOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW, WG PN-H-84020 [15] 
 
STAL RANICA PLASTYCZNOŚCI, MPA, MINIMUM 

DLA WYROBÓW O GRUBOŚCI LUB 
ŚREDNICY. 

Wytrzymałość na 
rozciąganie MPa. dla 

wyrobów o grubości lub 
średnicy, mm 

MM 
DO 
40 

OD 
41 

OD 
64 

OD 
81 

OD 
101 

OD DO 
100 

OD 101 

DO 
63 

DO 
80 

DO 
100 

DO 
150 

151 
DO 
200 

 
 

DO 200 

ST3
W 

225 215 205 205 195 185 OD 
360 
DO 
490 

OD 340 DO 490 

ST4
W 

265 255 245 235 225 215 OD 
420 
DO 
550 

OD 400 DO 550 

 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m 
dostarcza się tylko w wiązkach. 
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, 
oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć 
wytwórni. 
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,  w 
zależności od wielkości i masy wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
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Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 
a)  umiarkowanych 8 mm,  b)   ciężkich 12mm,   zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej 
środowisk według PN-H-04651   [9] . 
2.1.2.  Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia Wszystkie   drobne   
ocynkowane   łączniki   metalowe   przewidziane   do   mocowania   między   sobą elementów ogrodzenia 
jak śruby,   wkręty,   nakrętki  itp.   powinny być czyste,   gładkie,   bez pęknięć   naderwań,    rozwarstwień   
i   wypukłych   karbów.    Własności   mechaniczne   łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-
82 054[34],  PN-M-82 054-03   [35]   lub innej uzgodnionej. 
 
2.2. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone,  aby wykluczało wyciek 
zaprawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być C16/20 lub 
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być 
cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701 [6] . Transport i przechowywanie 
cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-8 8/6 731-08   [42] . 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane)  powinno spełniać wymagania PN-B-06712   [4]. 
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250 [7] . Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeś li przewiduj ą to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych 
dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. 
Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010   [5] . 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
 
-  jakości materiałów,  spoin, otworów na śruby, 
-  zgodności z projektem, 
-  zgodności z atestem wytwórni, 
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

  -  jakości powłok antykorozyjnych. 
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier protokolarnie. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane,  nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138 . 
 
3 . SPRZĘT 
 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki,  itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do 
wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", przewoźne zbiorniki do wody,  sprzęt spawalniczy,  
itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
Każ da partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem,  przesunięciem oraz utratą stateczności. 
Kształtowniki stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku 
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się 
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drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut i 
taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałoś ci na rozciąganie, która gwarantuje, że 
w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać 
jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek 
transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie 
przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na 
uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej  lub folii termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze należy przewozi ć w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
-  prawidłowość wykonania dostarczonego ogrodzenia, 
-  możliwość zamocowania elementów do gruntu poprzez zabetonowanie, 
-  jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora. Do podstawowych czynności,  objętych 
niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
-  wykonanie dołów pod słupki, 
-  wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
-  ustawienie słupków, 
-  montaż piłkochwytów, 
 
5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. Jeśli dokumentacja projektowa lub 
SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne,ogrodzenia, a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia. 
 
5.2.2. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej,  to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niż 0,40x0,40x2,0m. Słupek   należy  
wstawić   w  gotowy  wykop   i   napełnić   otwór  mieszanką  betonową.   Do   czasu stwardnienia betonu 
słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 
wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 
 
5.2.3. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z kształtowników powinny mieć 
górny otwór zamknięty zaślepką z tworzywa. 
Słupki    końcowe oraz w srodku długości należy  zabezpieczyć  przed  wychylaniem się  ukośnymi   
słupkami wspierającymi,  ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 40 do 50°.  
metalowych. 
 
5.2.4 Piłkochwyty 
Elementem nośnym dla piłkochwytów jest linka stalowa zamocowana na słupkach przy pomocy haków ze 
śrubą, wyposażona w naciąg ze śrub rzymskich. Do linki mocujemy siatkę piłkochwytu z polipropylenu 
(zabezpieczoną na krawędziach lamówką) za pomocą karabińczyków stalowych.  
 
Akcesoria montażowe:  
-linki stalowe cynkowane Ø 3 mm, 
-karabińczyki stalowe mocujące siatki do linek (3 szt./mb),  
-śruby rzymskie do naprężania linek stalowych,  
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-przelotki i śruby montażowe.  
Uwagi montażowe:  
-zawieszenie siatek do 4 linek stalowych naciągniętych śrubami rzymskimi, rozpiętych poziomo na 
piłkochwycie,  
-karabińczyki, zwłaszcza dolne, trudne do odpięcia, 
-siatka nie powinna luźno zwisać, powinna być naciągnięta we wszystkich kierunkach, 
montaż przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub według jego instrukcji montażu.  
 
5.3. Wykonanie spawanych złączy elementów ogrodzenia 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa.  Odchyłki wymiarów spoin nie  
powinny przekraczać  ±   0,5  mm dla grubości   spoiny do  6   mm  i   ±   1,0  mm dla   spoiny powyżej   6  
mm.   Odstęp,   w  złączach  zakładkowych i  nakładkowych,   pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 
 
5.4. Elementy   powinny  być   osadzone   zgodnie   z   dokumentacją   techniczną   lub   instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Elementy  powinny  być   trwale   zakotwione   w  gruncie   poprzez   zabetonowanie   słupków 
ogrodzeniowych z przyspawanymi   „wąsami”   z pręta stalowego lub płaskownika. 
 
Wszelkie roboty ziemne w obr ębie koliduj ących sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i 
kanalizacyjnych nale ży prowadzi ć z należytą ostro żnością w celu unikni ęcia ich uszkodzenia.  W 
przypadku niejasności co do przebiegu poszczególnych sieci uzbrojenia terenu należy wykonać wykop 
kontrolny wykonany ręcznie. Wszelkie prace należy wykonywać z zastosowaniem się do przepisów i 
wydanych warunków i wytycznych właściciela sieci. W przypadku uszkodzenia wymienionych sieci 
uzbrojenia terenu koszty napraw i usunięcia awarii ponosi Wykonawca robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie wymiarów,  
⋅ wykończenia powierzchni,  
⋅ zabezpieczenia antykorozyjnego,  
⋅ połączeń konstrukcyjnych,  
⋅ prawidłowego działania części ruchomych. 
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości,   pionowości  i spoziomowania, 
⋅ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
⋅ sprawdzenie działania części ruchomych, 
⋅   stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową dla ślusarki ogrodzeniowej jest [mb] elementów zamontowanych wraz z 
zabetonowaniem oraz w jednostkach określonych w przedmiarze robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
⋅ zgodność wykonania piłkochwytu z dokumentacją projektową  (lokalizacja,  wymiary), 
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⋅ zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,   
⋅ prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  zgodnie dokumentacją projektową  
⋅ poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
⋅ poprawność ustawienia słupków,  
⋅ poprawność wykonania i zamontowania piłkochwytów,  
 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami,   spoinę i przylegające do niej elementy łączone   (od 10 do 20 mm z każdej strony) 
należy dokładnie  oczyścić  z  żużla,  zgorzeliny,  odprysków, rdzy,   farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej  jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej  spoin,   zgodnie z PN-M-06515  [26], 
d)  złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementów istniejących, przygotowanie i 
dostarczenie na miejsce montażu nowych elementów ogrodzenia, zamontowanie,  uszczelnienie otworów,  
oczyszczenie stanowiska pracy, wywiezienie gruzu z rozbiórki. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 
 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
⋅ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
⋅ dostarczenie na miejsce  wbudowania elementów konstrukcji pilkochwytów oraz  materiałów 
pomocniczych, 
⋅ ustawienie piłkochwytów w sposób zapewniający stabilność, 
⋅ uporządkowanie terenu, 
⋅ wywóz gruzu oraz nadmiaru ziemi, 
⋅ przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali               konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 
X SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAW Ę I MONTAŻ ZESTAWU DO 
PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI I PIŁKI SIATKOWEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dostawą i montażem gotowych systemowych zestawów do koszykówki i 
piłki siatkowej oraz bramek do piłki nożnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
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dostawę i montażu systemowych zestawów sportowych : 
 
- Kosze zewnętrzne do koszykówki 
- Zestaw do piłki siatkowej wraz z stanowiskiem sędziowskim 
- Bramki do piłki nożnej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kosze zewn ętrzne do koszykówki 
 
Konstrukcja mocująca dwusłupowa stalowa z kształtownika 10x10cm, ocynkowana ogniowo. Wysięg 
ramienia 1,60m z regulacją wysokości montażu. 
Mocowanie do podłoża za pomocą tulei montażowych stalowych, ocynkowanych, wbudowanych w 
fundament zbrojony z betonu kl. C20/25, umożliwiających demontaż zestawu. Zabezpieczenie otworu 
tulei za pomocą dekla z tworzywa sztucznego. 
Tablica z płyty epoksydowej gr. min. 17mm na ramie stalowej o wym. 180x105cm z regulacją 
wysokości mocowania. 
Siateczka łańcuchowa z obręczą metalową, ocynkowane. 
Ilość – 2 kpl. 
 
2.2. Zestaw do piłki siatkowej zewn ętrznej 
 
Słupki do siatkówki wykonane z profili stalowych fi 76 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki 
w zakresie 1,07-2,43 m. Komplet dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z 
elementami zaczepowymi siatki. Słupki malowane proszkowo. W celu poprawienia bezpieczeństwa 
grających zawodników słupki wyposażyć w nakładane osłony. Metalowe słupki przestawne osadzone 
w tulejach z nakrywami niewystającymi ponad powierzchnię boiska, fundament, zbrojony z betonu kl. 
C20/25. 
Siatka profesjonalna, czarna o długość 9,5 m i szerokość 1 m, wraz z linkami naciągowymi siatki (góra 
stal, dół polipropylen) oraz antenkami. 
Osłony słupków wykonane z pianki poliuretanowej, obszytej materiałem PCV. Grubość min. 5 cm, 
wysokość 200 cm. Montowana za pomocą pasków z rzepami wokół słupka siatkówki. 
Ilość – 1 kpl. 
Stanowisko sędziowskie wykonane z rur stalowych malowanych metodą proszkową. Wyposażone w 
bezstopniową regulację wysokości podestu, umożliwiające usytuowanie stanowiska na odpowiedniej 
wysokości. Dodatkowo zamontowany system jezdny stanowiska pozwalający na łatwe 
przemieszczanie po zakończeniu gry. 
Ilość – 1 kpl. 
 
2.3. Bramki do piłki no żnej 

Bramka do piłki nożnej 5,0x2,0m (2 szt.). Wykonana z wysokiej jakości aluminium anodowanego 
posiadająca wzmocnione profile, dzięki czemu jest solidna i stabilna. wymiary bramki: 5,00x2,00m, 
głębokość 80/150cm (góra/dół), 
- owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony, 
- słupki bramki montowane w tulejach montażowych obsadzonych w fundamentach z betonu kl. 

C20/25 zlokalizowanych w płycie boiska, 
- mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego, 
- pałąki podtrzymujące siatkę składane, 
- wymiar siatki 205x510 cm, siatka z polietylenu, oczko 10x10cm grubość splotu 4mm, 
- kolor : biały, 
- tuleja do bramek aluminiowych: wymiary – wys. 50cm, wymiar wewnętrzny tulei 123 x 103mm, 

wykonana z aluminium, w komplecie dekielek do tulei, 
- zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006, 
- certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu, 
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3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z montażem zestawów mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Dowolne środki transportu w zależności od technologii prowadzonych prac. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Montaż zestawów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Mocowanie do podłoża za pomocą tulei stalowych ocynkowanych, umożliwiającej demontaż zestawu. 
Zabezpieczenie otworu tulei za pomocą dekla . Tuleja mocowana w podłożu za pomocą fundamentu 
betonowego, beton kl. C20/25. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć: 
 
a. sprawdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
b. sprawdzenie zgodności usytuowania poszczególnych elementów z planem sytuacyjnym 
c. kontrola działania elementów 
d. ocena estetyki i precyzji wykonania 
e. ocena dokładności wykonania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
[kpl.] – dostarczonego i zamontowanego zestawu 
[szt.] – dostarczonego i zamontowanego sprzętu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady ogólne odbioru robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000) pkt. 8. 
 
Wszystkie roboty SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Instrukcje producentów 
- Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
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oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
Zgodnie z instrukcjami producenta, Atestem Technicznym, zestawy muszą być dopuszczone do 
korzystania przez Ministra Sportu i posiadać wszystkie niezbędne Certyfikaty. 
 
 
 
XI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE  NAWIERZCHNI 
BEZPIECZNYCH  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z piasku pod 
urządzenia siłowni terenowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
 
- plantowania terenu i mikroniwelacją 
- prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- korytowaniem i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- warstwy separującej z geowłókniny 
- dostawy i rozścielenie piasku 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2 Piasek  

Piasek powinien być przesiany do odpowiedniej wielkości. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz 
nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt 
drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry. Piasek nie może się kurzyć. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2 Wymagania dotyczące wykonania stref bezpieczeństwa  
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Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  
 
- teren musi być oczyszczony z gruzu, roślin, korzeni i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- piasek powinien być rozścielony równą warstwą oraz starannie wyrównany,  
 
5.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 
 
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody: 
⋅ warstwa piasku o gr. 20 cm  
⋅ warstwa separująca z geowłókniny o gramaturze 150 g/m2 (układana na zakład) 
⋅ grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 i m3 zgodnie z przedmiarami robót.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- plantowania terenu i mikroniwelacją 
- prac pomiarowych i robót przygotowawczych 
- korytowanie 
- ułożenie warstwy separującej z geowłókniny 
- dowóz i rozścielenie piasku 
-     załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Atesty PZH 
- Instrukcje producentów 
- Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
10.1 NormyN-B-04481 
PN-/B-06714-17 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-64/8931-02 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-G-98011 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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XII  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYPOSA ŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ 
I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia siłowni terenowej oraz elementów małej 
architektury 
 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż wyposażenia  j.n.. 
 
- "wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie" 
- "koło tai-chi duże " 
- "wyciąg góny podwójny na pylonie " 
- "orbitrek podwójny na pylonie  
- "biegacz podwójny na pylonie" 
- "wyciąg górny i krzesło do wyciskania" 
- "biegacz pojedynczy" 
- "narciarz pojedynczy" 
- "wioślarz pojedynczy" 
- "koła tai-chi podwójne" 
 
Elementy małej architektury i uzupełniające: 
- Ławka parkowa z oparciem 
- Kosz 
- Tablica informacyjna (pylon) 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
5.2 Montaż wyposażenia siłowni terenowej i elementów małej architektury: 
 
Urządzenia stanowiące wyposażenie siłowni powinny posiadać certyfikat PN EN 11-76-1:2009 (część 
od 1do 7) oraz znak bezpieczeństwa „B”.  
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Zaproponowano urządzenia o konstrukcji stalowej, które będą jak najbardziej różnorodne i 
zapewniających rozwój różnych grup mięśni i umiejętności motorycznych. Elementy stalowe 
konstrukcji ocynkowane ogniowo i malowanej proszkowo gwarantując wysokie walory estetyczne i 
odporność na warunki atmosferyczne. Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić 
zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z 
poszczególnych sprzętów. Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem za pomocą 
kotew stalowych i stóp betonowych Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. W widocznym miejscu, przy urządzeniach do 
ćwiczeń należy posadowić tablicę informacyjną. 

Urządzenia zlokalizowano z uwzględnieniem odpowiednich stref bezpieczeństwa. W związku 
z tym, że wysokość swobodnego upadku z urządzenia wynosi mniej niż 60cm, zaprojektowano strefy 
bezpieczne, które należy wykonać poprzez wykonanie nawierzchni piaszczystej. W strefach 
bezpiecznych nie powinno być żadnych innych elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka, itp. 
 
 Elementy monta żowe  
 
Montaż urządzeń siłowni plenerowej: 

Uniwersalna kotwa stalowa ocynkowana, umożliwiająca szybki i łatwy montaż. Jednorodność 
systemu montażowego pozwala na zmianę konfiguracji urządzeń siłowni. Montaż kotwy w 
prefabrykowanej stopie betonowej posadowionej w gruncie na warstwie chudego betonu.  
 
 Wyposa żenie dodatkowe  
 
Tablica informacyjna (pylon) 

Materiał: 

− rura stalowa 
− lakier podkładowy: podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 
− lakier: lakier proszkowy-poliestrowy 
− sposób mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej 
− zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2009 Wyrób certyfikowany w akredytowanym przez PCA 
programie opartym na systemie 5 wg. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 

Funkcja 

Tablica do umieszczania: opisu urządzeń siłowni i placu, instrukcji ćwiczeń, zasad bezpieczeństwa, 
przepisów porządkowych, informacji administracyjnych, montaż urządzeń. 
 
Urządzenia fitness - konstrukcja, materiały 
 
Wykaz: 
a) Urządzenie ruchowe "WYCIĄG GÓNY I KRZESŁO DO WYCISKANIA NA PYLONIE" 
b) Urządzenie ruchowe "KOŁO TAI-CHI DUŻE " 
c) Urządzenie ruchowe "WYCIĄG GÓRNY PODWÓJNY NA PYLONIE " 
d) Urządzenie ruchowe "ORBITREK PODWÓJNY NA PYLONIE  
e) Urządzenie ruchowe "BIEGACZ PODWÓJNY NA PYLONIE" 
f) Urządzenie ruchowe "WYCIĄG GÓRNY I KRZESŁO DO WYCISKANIA" 
g) Urządzenie ruchowe "BIEGACZ POJEDYNCZY" 
h) Urządzenie ruchowe "NARCIARZ POJEDYNCZY" 
i) Urządzenie ruchowe "WIOŚLARZ POJEDYNCZY" 
j) Urządzenie ruchowe "KOŁA TAI-CHI PODWÓJNE" 
 
Materiały: 
 
o urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o 

strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy")  
o kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002)  
o aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do 

fundamentowania  
o uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu)  
o występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na 

zanieczyszczenia  
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o instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej przymocowanej bezpośrednio 

do urządzenia fitness  
o gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego 
o fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wymiarach min. 600mm x 

600mm i głębokości 500mm - beton klasy C20/C25. 
 
Elementy małej architektury 
 
- Ławka parkowa z oparciem: konstrukcyjna stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, iedzisko 
wykonane z desek sosnowych impregnowanych. Ławka zakotwiona na stałe w gruncie. 
 
- Kosz: konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Kosz montowany na stałe 
bezpośrednio w gruncie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie wymiarów,  
⋅ wykończenia powierzchni,  
⋅ zabezpieczenia antykorozyjnego,  
⋅ połączeń konstrukcyjnych,  
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
⋅ sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości,   pionowości  i spoziomowania, 
⋅ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
⋅  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robót – [kpl] i [szt.] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

Cena jednostkowa obejmuje dostawą i montaż urządzeń siłowni terenowej wraz z kotwieniem w 

gruncie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-  Atesty PZH 
-  Instrukcje producentów 
-  Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 
- Normy odnoszące się do placów zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-
3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 
1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN 1177/2009. 
Wskazania projektowe dotyczące realizacji placów zabaw, opracowane przez Instytutu Badań 
Technicznych, Instytut Nadzoru Technicznego oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
 
 
 
 


